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సవంససస్కృత మసూలవం
(భరత స్కృహరి) 

తెలుగు అనుసరణ
(ఏనుగు లక్ష్మణ కవి) 

సవంతపాత యసి సవంసిస్థితసయ పయస నమాపి న శసూతయత
మకాత కారతయా తదేవ నలనీ పతత సిస్థితవం దస్కృశయత ।
అవంతసస్సాగర శుకిత మధయ పతితవం తనమ్మకితకవం జాయత
పాప్రాయేణాధమ మధయ మోతతమ జుషా మేవవంవిధా వస్కృతతయవం:॥

నీరమ తపత లహమన నలల్చి యనమకమమై నశవంచ, న
నీరమ మతయమటల  నళినీ దళ సవంసిస్థితమమై తనరల్చి, న
నీరమ శుకితల బడి మణితత్వమ గవంచ సమవంచిత పతభన  బ
రషవస్కృతత  లటలధమ, మధయమ, నుతతమ గొలుల్చివారికిన 

భావవం:  బాగ వడెకిసన ఇనుమ మీద పడిన నీట చకస ఎవరిక కాకవండా పోతవంద.  అదే నీట చకస, 

తామరాక మీద పడినపప్పాడ మతయవం మాదరి మిలమిలా మరసుత వంద.  మరి ఆ నీట చకస సమదద్ర 
మధయవంలన ఆలల్చిపప్పాల పడినపప్పాడ నజమమైన మతయమమై వలుగొవందుతవంద.   అటల గ, మనవం ఎవరితో 
పనచేసుత నసవం అనసద మనవం ఎలా తయారవతామో నరర్ణయిసుత వంద.  మవంచివారితో కలసి పనచేసత మనమసూ 
మవంచివాళళ్ళమవతామ అన భావవం.

సుదుదద్దసవం సునపనవం యతస్థి కామానపాతినవం
చితతవం రకక్ఖేత మేథావీ, చితతవం గుతతవం సుఖావహవం

ఏదెమైత చాలా కషట్టిపడిత తపప్పా కనబడద, ఏదెమైత చాలా సునశతవంగ ఉవంటవంద, ఎకసడికెమైన తక్షణవం 
చొరబడతవంద, అటల వంట మనసును మనవం నలుపకోవాల-  అద సుఖానకి దారి తీసుత వంద.
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మటట్టి పాతత
సుదరర్శన అన,  పూరత్వ విదాయరిస్థి గురత  చేసిన కథ
ఇద.   అనగనగ ఓ శవాలయవం ఉవండేద.  దాన
పూజారి  శవంకరశసితస,  గొపప్పా  పణాయతమ్మడ.

"ఆయన అభిషేకవం చేసి ఇచేల్చి తీరస్థివం తాప్రాగిత అనేక
రగలు నయమవతాయి" అన చెపప్పాకనేవాళళ్ళ
జనవం.   పతతిరజూ ఆయన చేతిమీదుగ తీరస్థివం,

విభసూతి  సత్వకరివంచటవం  కోసవం  చటట్టి  పతకసల
అనేక గప్రామాలలవంచి భకత లు వససూతవండేవాళళ్ళ. 
ఒకసరి ఆయనక శవడ కలల కనపివంచాడ.  "సత్వమీ,  ఏ రజుకారజు నీ రాక కోసవం
ఎదుర  చసూడటవం  తపిప్పాసత,  మరివంకవీ  నక  తస్కృపితనవత్వటవం  లేదు.  ననుస  నీతో  తీసుకొన
పోరాదా?" అన అడిగడ శవంకరశసితస, ఆయనక నమససరిససూత.

శవడ నవిత్వ, "దానకోసవం నువత్వ మరివంత కస్కృషి
చేయవలసి ఉనసద"  అవంటసూ తన చేతిల ఉనస
మటట్టిపాతతను అతన చేతిల పెటట్టి డ-  

"ఇదగ,  ఈ మటట్టి పాతతను చసూసవ కదా;  ఇద
ఎవరి  చేతిల  ఉనసపప్పాడ  బవంగరవం  లాగ
మరసుత వంద,  అటల వంట  వాళళ్ళ  అతయవంత
పణయవవంతలనసమాట.  వాళళ్ళ చేసుత నసవి  పవితత

కరమ్మలు.  ఆ  కరమ్మల  కారణవంగనే  వారికి  అనవంత  దీరార్ఘాయుషష,  ఆ  తరాత్వత  న  సనసధయవం
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లభివంచనునసయి" అన చెపప్పాసి, మాయమమైపోయాడ శవడ.

మొదట  'ఇదేద  అదుద్భుతమమైన  కల'

అనుకనసడ గనీ;   ఆ తరాత్వత ఆలయానకి
వళిళ్ళ చసూససరికి నజవంగనే అకసడ ఓ మటట్టిపాతత
కనపివంచివంద శవంకరశసితసకి.  ఆయన చాలా భకితగ
ఆ  మటట్టిపాతతను  తాకి  చసూసడ:  అద  రవంగు
మారలేదు! 

అయిత సత్వతహాగ మవంచివాడెమైన శవంకరశసితస అవందుక బాధపడలేదు. "నేను ఇవంకా పణయ వం
సధవంచాల అన తెలయజసవందుకగను భగవవంతడ ఇచిల్చిన కానుక ఇద!  ఇపప్పాడిక దీనస
కొలమానవంగ వాడి,  ఆలయానకి వచేల్చివాళళ్ళల అసలమైన పణాయతమ్మలవర గురితసత ను.  వాళళ్ళ
అడగుజాడలల నడచి, నేనసూ పవితత డినతాను" అనుకనసడ.

ఆ  రజునువండీ  గుడికి  వచేల్చి  భకత లవందరిచేతా  ఆ  మటట్టి  పాతతను  తాకివంచేవాడ  ఆయన.

చటట్టి పకసల గప్రామాలల  అనసదానలు,  హోమాలు,  యజాజ్ఞాలు,  యాగలు చేసి పరెనసక గనస
భకత లు  ఎవందర వచిల్చి  మటట్టిపాతతను  తాకార.  ఎవంతమవంద  తాకిన  అద  మటట్టి  పాతతగనే
ఉవండివంద తపప్పా,  రవంగు ఏ కొవంచెవం కూడా తిరగలేదు. 

ఇలా రజులు గడససూత ఉనసయి.  ఒకసరి,  మహా శవరాతిద్ర సవందరద్భువంగ గుడిల వడకలు
జరగుతనస  సమయవంల,   ఎవర ఒక  బాటసరి అటగ వచాల్చిడ-  మాసిన గడడవంతో,

మరికి పటట్టిన వసత స లతో-  దెమైవదరర్శనవం కోరి వచాల్చిడ. 

చల బాగ ఉనసద. ఆ సమయవంల మటల దగగ్గర అడకసవంటసూనస మసలాయన ఒకడ చలకి
వణికిపోవటవం  మొదలటట్టి డ.  భకత లవందరసూ  ఎవరి  తవందరల  వాళళ్ళ  ఉడాసడ్న్నార-  అతనస
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ఎవరసూ  గమనవంచలేదు;  గమనవంచిన  పటట్టివంచకోలేదు.  పూజారి  శవంకరశసితస  కూడా
మసలాయనస  చసూసి;  జాల  పడాడ డ-  కానీ  "ఇవంత  రదీద్ద  ఉనస  సమయవంల  నేను  ఏవం
చేయగలను?" అనుకొన ఊరకనసడ.

అయిత  వచిల్చిన  ఆ  బాటసరి  మటక
మసలాయన దగగ్గర ఆగడ.  తన భుజవం మీద
ఉనస  కవంబళిన తీసి అతనకి  కపాప్పాడ.  ఆ పెమైన
తన  చొకాస  కూడా  తీసి  అతనకి  తడిగడ.

బయటకి వళిళ్ళ,  వడి వడి టీ తెచిల్చి అతన చేత
తాప్రాగివంచాడ. భగవవంతడికి అరిప్పావంచేవందుకగను
తను తెచిల్చిన పవండను కూడా మసలాయనక

ఇచిల్చివసడ. ఆ తరాత్వత ఒటట్టి చేతలతో గుడిలకి వచాల్చిడ. 

గమనవంచిన  శవంకరశసితస  ఆలచనల  పడాడ డ.

"ఈ మసలతనస  నేను రజూ చసూసుత వంటను;

పలకరిసుత వంటను-  అయిన  అతనకి  సయవం
అవసరమమైనపప్పాడ  నేను  మవందుక  రాలేదు.

ఈ బాటసరి ఎవర నజవంగనే పణాయతమ్మడ-

తను  కపప్పాకనస  చొకాసన  కూడా  కరణతో
ఇచేల్చిసడ.  పరపకారానస మివంచిన ధరమ్మవం లేదు
అన శసత సవం ఘోషివంచటవంలేదా? నేను న ధరామ్మనస విసమ్మరివంచాను. ఇక ఎపప్పాడూ అలా చేయను.

ఇతరల కషాట్టి లస తీరల్చివందుక నవవంతగ కస్కృషి చేసత ను!" అనుకవంటసూ సిగుగ్గపడాడ డ.

 



పొడప కథలు:

గుడిచటసూట్టి తిరిగి గుళళ్ళ నీర పోసివంద- ఏవంటద?  

పొవంచిన దెయయవం పోయినచోట పతతయక్షవం- అదేవంట?    

అవందమమైన సరసుస్సాల ఎరత మసూతి పిటట్టి, తోకతో నీళళ్ళ తాగుతవంద- అదేవంట?   

నసూర మవంద అనసదమమ్మలక ఒకసటే తాడ! ఏమిట కథ?
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ఇనసళళ్ళగ లేనద, ఆ రజున ఆయన చేయి సకగనే మటట్టి పాతత కొదద్దగ బవంగర వరర్ణవంలకి
మారినటల  తోచివంద- బాటసరి చేయి సక సరికి అద నజవంగనే వలుగులు చిమిమ్మవంద! 

ఆనవందాతిశయవంతో కళళ్ళ మసూసుకనస పూజారి
శవంకరశసితస  కళళ్ళ తెరిచి చసూస సరికి ఎదురగ
బాటసరి లేడ! 'సక్షాతసూత శవడే ఈ రసూపవంల
తనక  మారగ్గవం  చసూపివంచాడ'  అనపివంచివంద,

ఆశల్చిరయవంతో నోర తెరిచిన శవంకరశసితసకి.

అటపెమైన "ఏలావంట పతయోజననీస ఆశవంచకవండా
ఇతరలక సహాయవం చేయాల అవందరవం-  అదే పణయవం అవంటే!"  అన ఆచరణల చసూపిససూత
చరితారస్థి డెమైనడాయన.

కారతక మాసవంల వనభోజనలు చేససూత,  శవాలయాలు తిరిగటపప్పాడ ఈ కథలన ససూస్ఫూరితన
గురత చేసుకవంటర కదసూ?

అభినవందనలతో
కొతతపలల బస్కృవందవం.

 జవాబలు: టవంకాయ, నీడ, వతిత, చపర.
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అమమ్మమమ్మ ఊళళ్ళ దావీదు-1
బిటట్టి  కథలు - రెవండో భాగవం
రచన: శమతి అనురాధ నదెళళ్ళ, పోరవంకి, కస్కృషార్ణ జిలాల .

ఆవంధద్రల  ఉవండే  అమమ్మమమ్మ  ఊరికి
పతయాణమయాయడ  బిటసూట్టి,  అమమ్మ
సునవందతోపాట.  మసూడేళళ లవంద,  వాడ
అమమ్మమమ్మ ఊరికి రాక!  అవందుకన ఈ సరి
వాళలకి ఇవంకెకసడిక వళళ్ళ పన లేదు: అమమ్మమమ్మ
ఊరొకసటే. 

అమమ్మమమ్మ వాళల ఊర పర పోరవంకి.  ఊర

చినసదే,  ఐన  పటట్టిణానకి  బాగ  దగగ్గర.

అవందుక అకసడ పలల అవందాలసూ కనపిసత యి;

పటట్టిణ  సౌకరాయలసూ  ఉవంటయి:  రెవండ
పతపవంచాలనసమాట.

అమమ్మమమ్మ,  తాతయయ  కాకవండా  ఆ  ఇవంటల
తాతమమ్మ కూడా ఉవంటవంద.  ఆవిడకి తవంభమై
రెవండ సవంవతస్సారాలు.  ఆవిడ బిటట్టి న చసూసి
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తెగ మరిసిపోయివంద.  మనవరాల కొడక
కదా,  ఢిలల  నువంచి  వచాల్చిడ!  'దగగ్గర
కూరల్చిరా,  కబరల  చెబతా,  రా'  అన
పిలుసుత వండేద.  తాతమమ్మకి ఒకస పనసూస లేదు.

బిటసూట్టికమో  విచితతవంగ  ఉవంద-  ఆవిడ
తివంటనస, మాటల డతనస! 
కొడకన  అకసడ  వదల  పెటట్టి,  సునవంద
మళళ్ళ  ఢిలల  వళిళ్ళపోయివంద:  ‘సెలవలు
చకసగ గడప; అమమ్మ-ననస లేర కదా అన
అలలరి  చెయయక;  అమమ్మమమ్మన  విసిగివంచక;

తాతయయ  ఆఫీసునువంచి  వచాల్చిక  రజూ
ఆయనతో  ఛెస్  ఆడ;  ఆయనతోపాట
ఉదయప  నడకకి  వళసూతవండ;  తాతయయ
దగగ్గర కూరల్చిన లకసలు,  తెలుగు నేరల్చికో;

చటట్టి పతకసల  అవందరితో  ససహవంగ  ఉవండ’

లావంట జాగతతతలు అనీస చెపప్పాసి.

మామసూలుగ ఐత పెదద్ద అలలరి చేస అబాబ్బాయి
కాదు  బిటసూట్టి.  కానీ  అమమ్మమమ్మ,  తాతయయ
గరాబవం  చేసత స ర  కదా,  అవందుకన  ఢిలలల
కవంటే  కాసత  ఎకసవ  సత్వచచ్ఛగనే
మసలుతనసడ.  ఎటొచల్చి  వాడి

తెలుగుతోటే కాసత ఇబబ్బావంద అకసడ అవందరిక.

బిటసూట్టి తెలుగులనే మాటల డతాడ.  కానీ ఆ
మధయలనే హివందీ పదాలు చేరల్చిసుత వంటడ.

కొనస  వాకాయలనమైత  అసలు  పూరితగ  ఏ
హివందీలనో, ఇవంగలషలనో చెపప్పాసత డ. 

ఒకరజు  తమాషా  సవంఘటన  ఒకట
జరిగివంద:  ఆఫీసునువండి  వససూత  తాతయయ
పాలకోవా  తెచాల్చిర.  బిటసూట్టికి  ఎకసడ  లేన
ఉతాస్సాహవం వచిల్చివంద.  ‘ఐ లమైక  పడా-  ఐ లమైక
పడా' అన అరిచాడ ఆనవందవంగ. 

అయిత  అకసడ  ఉనసవాళళ్ళవంతా  కవంగర
పడతసూ  ఒకరి  మఖాలొకర
చసూసుకనసర:  "వీడ  పడ  ఎకసడ
చసూసడబాబ్బా,  అద  వీడికి  ఎవందుక  ఇషట్టివం
అయియవంద?"  అన,  బికస మొహాలు వసర
వాళళ్ళ. 
కానీ  అసలు  సవంగతవంటవంటే,  పాలకోవాన
హివందీల  'పడా'  అవంటర!  చివరికి
అమమ్మమమ్మక ఆ  సవంగతి  గురొతచిల్చి,  అవందరిక
చెపప్పాసివంద; అవందరసూ గొలుల న నవాత్వర. బిటట్టి
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మటక  ఉడకసనసడ:  ‘నక  తెలుగు
నేరప్పావండి  అన  మసూతి  మడచకొన’

కూరల్చినసడ. 

‘పతతయకవంగ నేరప్పా అవసరవం లేదురా,  ఇద నీ
మాతస్కృభాష.  తెలుగు మాటల డే వాళల  మధయ
ఉవంటసూ,  వాళల  మాటలు వివంటసూ,  వాళళ్ళతో
మాటల డతసూ ఉవంటే వచేల్చిసుత వంద  బజజగివంచి’

చెపాప్పార తాతయయ. 
‘అసలు న తెలుగున చసూసి మీరవంతా ఇవంత
నవత్వతనసర కానీ, దలల వళత నేను ఎవత్వరితో
మాటల డతాను తెలుగు? నక ఒకస తెలుగు
ఫతవండ్  కూడా  లేడ!  ఇవంక  నేరల్చికొన  ఏవం
లాభవం?’ అనసడ బిటసూట్టి, నరాశ పడతసూ.

‘లేదురా, 'మాతస్కృభాష రావటవం'  అనేదే నీక
ఒక అదనప అరర్హత అవతవంద-  తెలుస,  పెమై
చదువల  కోసవం  వళిళ్ళనపప్పాడ  కొనస
విశత్వవిదాయలయాలల  'నీక  మాతస్కృభాష
వచాల్చి?' అన పతతయకవంగ అడగుతార. 

అదీ  కాక  నువత్వ  కవితలు  రాసత వ  కదా;

ఆలచనలస నీ సవంత భాషల చెపప్పాటవం ఇవంకా

బాగువంటవంద  చెపాప్పాడ తాతయయ’ .  దావంతో
బిటట్టి  కొవంచెవం సమాధాన పడాడ డ. 'తెలుగు
బాగ నేరల్చికోవాల'  అనుకనసడ.  అపప్పాట
నువంచి  ఎవర  తెలుగుల  మాటల డిన,

పనపడా  వినటవం  మొదలు  పెటట్టి డ.  తన
కవితా రచనన కూడా కొనసగివంచాడ. 

ఇవంటకి  వచిల్చిన  వాళలవందరిక  వాడి  కవితత్వవం
చదవి  చెపప్పావాళళ్ళ   అమమ్మమమ్మ,  తాతయయ.
దావంతో తను కూడా జావద్ అవంకల లాగ
పెదద్ద కవి అవతాననీ,  పెదద్దయాయక తన కోసవం
బోలడ  మవంద  రజూ  వసత రన  చెపప్పాటవం
మొదలటట్టి డ  బిటసూట్టి.  అమమ్మమమ్మ  వాడికి
మవంచి  ససహితరాలమైపోయివంద-  కానీ  తను
కవితత్వవం  రాసినవందుక  లకసల  టీచర
ఏమవంద  మాతతవం  అమమ్మమమ్మకి  కూడా
చెపప్పాలేదు వాడ! 

***

తాతయయ  రజూ  పొప్రాదుద్ద నేస  కాసస్సాప  సెమైకిల
తకసతవండేవార.  సెమైకిల  మీద  తాతయయ,
వనుక  తను  కూరల్చిన  వళలటవం  తెగ
నచేల్చిసివంద బిటసూట్టికి.  ఒకరజున అటల  సెమైకిల
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మీద ఒక రవండ్ వసి,  పనల పనగ కాసిన
కూరలు తెదాద్ద మన ఇదద్దరసూ బయలుదేరార.

ఆదవారవం  కనుక  తవందరలేదు.  'ఇవంకా
దసూరవం!  ఇవంకా!  ఇవంకా!'  అవంటసూ
తాతయయన  బాగనే  సెమైకిల  తకిసవంచాడ
బిటసూట్టి. 

'అసలు తను కూడా సెమైకిల తకసటవం
నేరల్చికవంటే  ఎవంత  బావవంటవంద?!

తాతయయన  అడగల!'  అనుకనసడ
కూడా.  అయిత  అవంతలనే  సెమైకిల  చెయిన
తెగిపోయివంద.  ఇపప్పాడిక  తకిసన  సెమైకిల
కదలదు. 

దానస  నమమ్మదగ  తోసుకవంటసూ  బిటట్టి తో
చెపాప్పార  తాతయయ,  విచారవంగ-  ‘సెమైకిల
కూడా నలాగ పెదద్దదెమైపోయివందరా,  బిటసూట్టి!
ఓపిక తగిగ్గపోయివంద. నీక నచేల్చిటట్టి  ఎవంతవంటే
అవంత  దసూరవం  వళళ్ళటవం  ఇక  కదరదు,

దీనతో  అన’ . 

ఇదద్దరసూ అటల  మాటల డకవంటసూ వీరబాబ
సెమైకిల రిపర్ షాప కి చేరకనసర.  తాతయయ
అలవాటగ వీరబాబ కోసవం చసూసర- కానీ
అకసడ కొటల పెదద్దవాళలవరసూ లేర:  వీరబాబ
మనవడ-  పదాసలుగళల  దావీదు-

ఉనసడకసడ.  ‘ఏవం  చెయాయల  చెపప్పావండి-

మాతాత  లేడ  అవంటసూ  వచిల్చి’ ,  సెమైకిల కి
అవసరమమైన రిపర చేససడ. 

తాతయయ పదరసూపాయలు ఇవత్వబోత, ‘ఇవంత
పనకి  పదరసూపాయలా?  మవందే  చెబిత
అసలు  చేస  ఉవండేవాణిర్ణ  కాదు!  ఇరవమై
ఇవత్వవండి!’  అవంటసూ  దురసుగ  మాటల డి,

ఇరవమై రసూపాయలు తీసుకనసడ. 

తాతయయ కోపవం  తెచల్చికోకవండా నవత్వతసూ
డబబ్బా  ఇచాల్చిర  కానీ,  బిటట్టి కి  మటక
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దావీదు  మీద  చాలా  కోపవం  వచిల్చివంద.

ఇవంటకొససూత  దారిల  అడిగసడ-

‘తాతయాయ,  ఆ అబాబ్బాయి అటల  మాటల డిత
నీక కోపవం రాలేదా?’అన.

‘కోపవం ఎవందుక బిటసూట్టి?  వాడ పదవాడ-

ఇవంకో పద రసూపాయలు కావాలన అడిగడ;

అవంతగ?’ 

‘మరి  ఆ  సవంగత  వాడ  మరాయదగ
అడగచల్చిగ?  నువత్వ  అలవాటగ  వళల
దుకాణమే  అద!  అదీకాక,  పెదద్దవాళలను
గౌరవివంచాలన కదా, అమమ్మ చెపిప్పావంద?!’

తాతయయ  చినసగ  నవాత్వర.  ‘అవను-

నజమే,  కానీ  ఈ  దావీదు  కరాప్రాడనసడే,

వాడ ఈ మధయ  కొతతగ వచాల్చిడ.  ఇవంకా
మాటల డటవం  తెలయదు  వాడికి;

నేరల్చికవంటడ.  అయిన వాడి పన తీర
చసూసవా?  ఎవంత చకసగ చేసడో చసూడ!

చాలా  తత్వరగ  నేరల్చికనసడ!  బలే
చరకెమైనవాడ  అవంటసూ  వాడిన’

మచల్చికనసర. 

తాతయయ  అటల వంట  వాడిన
మచల్చికవంటనసరన బిటట్టి కి దావీదు మీద
ఇవంకా కోపవం వచేల్చిసివంద. వాడిమీద ఒక కవిత
రాయాలన  నరర్ణయివంచేసుకనసడ.  ఈ-

మధయ బిటట్టి  తనకి ఎవరెమైన నచిల్చిన,  లేదా
ఎవరిమీదెమైన కోపవం వచిల్చిన సర,  వాళళ్ళమీద
కవితలు  రాససుత నసడ.  ఆరజు  రాతిద్ర  తన
కవితల పసతకవంల ఇలా వాప్రాసుకనసడ:

వీరబాబ మనవడ దావీదు,

సెమైకిల రిపరలనీస ఇటేట్టి చేస దావీదు,

మరాయద తెలయన దావీదు,

నక నచల్చిలేదు దావీదు!

ఇక  ఆ  తరాత్వతినువండీ  తాతయయతో  సెమైకిల 
రెమైడ్ కి   వళిలన,  వీరబాబ దుకాణవం దగగ్గరకి
మటక  వళలవాడ  కాదు  బిటట్టి .  గల
కొటట్టివంచేవందుక  తాతయయ  అకసడ  ఆగిన,

బిటట్టి  నలుగు అడగులు దసూరవంగ,  అట
తిరిగి నలబడేవాడ. 

వీరబాబకి  ఇవమీ తెలయదుగ,  ఎవంచకాస
ఏవం బిటసూట్టి బాబసూ‘ ,  మా ఊర నచిల్చివందా?
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మీకో  సెమైకిల  ఇమమ్మవంటరా,

తకసకవందుక?’అవంటసూ పలకరివంచేవాడ.

అతను  అటల  అడిగిత  సెమైకిల
నేరల్చికోవాలనపివంచేద  బిటసూట్టికి.  అయిన
మళళ్ళ  'అమమ్మ-ననస  ఏమవంటర?'  అన
అనుమానవం వసద. "దలల వళళ్ళక తనకి సెమైకిల
కొనసత రా? అసలు తను సెమైకిల మీద ఎకసడికి
వళలగలడ,  ఆ  నగరవంల?  ససూసలుకమో
బసుస్సా  ఉవంద..  ఇవంకెకసడికి  వళలచల్చి  సెమైకిల
మీద?  ఊరిక ఇవంట దగగ్గర తకసదామవంటే
ఎకసవ చోట లేదు-  అనీస అపారట్టి మవంటల .

చటసూట్టి కారల  పార్స చేసి ఉవంటయి.." 

***

ఆ రజు అమమ్మమమ్మ పన ఏమాతతవం తెమలటవం‘

లేదు-  ఎవందుకనో  ఈ  కమలమమ్మ  పనలకి
రావటవం  లేదు,  రెవండ  రజులుగ’

అనుకోవటవం వినసడ బిటసూట్టి.   అమమ్మమమ్మకి
సయవం  చెయాయలన  ఉతాస్సాహపడాడ డ-

‘అమమ్మమామ్మ,  నక  చెపప్పా,  నేను  చేసత ను
పన!’ అడిగడ ఆవిడన. 

‘నువత్వవం చేసత వరా?  ఇకసడి పనులు వర-

నీక తెలదులే  అనసద అమమ్మమమ్మ’ . 

బిటట్టి  ఊరకోలేదు.  ‘నువత్వ  చెపప్పా;  నేను
ఎలా  చేసత నో  చసూడ  అవంటసూ  సవాలు’

విసిరాడ.  ఉతికిన  చొకాసలు,  పాయవంటల
హాయవంగరలకి తగిలవంచబోతనస అమమ్మమమ్మ, "కాసత
ఈ   పన  చేసిపెడతావా?"  అన  అడిగివంద.

వాడ సవంతోషవంగ పన అవందుకనసడ. 

పనలకి రాన ఈ కమలమమ్మ అసలు దావీదు
వాళల  అమమ్మమేమ్మ!  "దావీదు  ససూసలుకి
వళలకవండా,  చదువ  లేకవండా,  అలలరిగ
తిరగుతసూనసడ;  మాట  వినటేలదు"  అన
వాళళ్ళ  అమమ్మ   తీసుకొచిల్చి  వాణిర్ణ  కమలమమ్మ
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దగగ్గర  వదలపెటట్టి  వళిలవంద.  ఇపప్పాడ  వాడ
తాత వీరబాబ చేతికివంద  సయవంగ సెమైకిల
షాపల కూరల్చివంటనసడ. 

బిటట్టి ,  అమమ్మమమ్మ  బటట్టిలు  ఆరసుత వండగ
వచాల్చిడ  దావీదు:  ‘మా  అమమ్మమమ్మ  ఇవంకా
రెవండ  రజులు రాదవండి.  జత్వరవంగ  ఉవంద’

అన  చెపప్పాసి  వళిలపోబోయాడ.  అమమ్మమమ్మ
వాణిర్ణ వనకిస పిలచి ఒర‘ , కాసత ఆగు! కొవంచెవం
కూర,  పలుసు  ఇసత ను..  ఇవంతక  అనసవం
వవండకనసరా  లేదా?’  అడిగివంద
అనుమానవంగ. 

‘లేదవండి, తాత కొటల ఉనసడ.  అవత్వ రాదన
మీక చెపిప్పా రమమ్మవంటే, వచాల్చిను.’

‘ఉవండ, మీ అమమ్మమమ్మ మవందు వసుకవందా?

కాసత  నయవం అయివందా?  పోనీ మీ అమమ్మన
సయవంగ రమమ్మన కబరవంపలేకపోయారా?’

అవంటసూనే వాడికోసవం అనసవం, కూర, పలుసు
కాయరజీ గినసలల సరిద్దవంద అమమ్మమమ్మ.
‘మా  అమమ్మ  రాదవండీ,  మా  ననస,  ఆవిడ
రజూ  పోటల డకవందుక  సరిపోదవండీ’

అనసడ వాడ ఆరివందాలాగ. 

అమమ్మమమ్మ కాయరజీ  చేతికిసత,  వాడ వదద్దవండీ‘ ,

బిరియానీ  పాయకెటట్టి  తెచిల్చిపెడతాననసడ
తాత!’ అనసడ నరలక్షయవంగ. 

‘నీ మొహవం! మీ అమమ్మమమ్మకి తగగ్గవరక నేను
ఇసత లే!  రజూ  వచిల్చి  కాయరజీ  పటట్టి కెళళ్ళ!’
అవంటసూ  అమమ్మమేమ్మ  బలవవంతవంగ  వాడికి
కాయరజీ అవందవంచివంద. 

బిటట్టి  ఒకవమైపన  బటట్టిలు  ఆరససూతనే  మర
వమైపన  ఇదవంతా  గమనససూత  ఉనసడ.

‘అమమ్మమామ్మ,  దావీదు అలా మాటల డతవంటే
నువత్వ  భోజనవం  ఎవందుక  ఇసుత నసవ?



1. అరిచేతి కివంద అరిసె.

2. అరచేతిల 60 నక్షతతలు. 

3. అరవం కణవం గదల 60 మవంద నవాసవం.

4. ఆకాశవంల 60 గదులు గదగదకో సపాయి, సిపాయికో తపాకి.

5. ఆకాశవంల ఎగుర తవంద. పక్షి కాదు మనుషలస ఎగరసుక పోతవంద 
గలకాదు. 

6. ఓ ఆక..మరిత..కాయ..మామిడికాయ పవత్వ మలల పవత్వ.

7. అనగనగ ఓ అపస్సారస అమ పరల మదయ అక్షరవం తీససత మేక.

8. ఓహొయి రాజా! ఒడడ  పొడగన? పటట్టి కోబోత పిడికెడ లేవ.

9. కాళల  లేవ గన నడసుత వంద. కళల  లేవ గనీ ఏడసుత వంద?.

10. తలపల సవందున మరపల గినస?.

11. తలల దయయవం, పిలల పగడవం?.

12. తెలలకోట తడకసనస ఎరతమకస దొర?.      -అశోక, సికెపలల. జవా
బ
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బిరాయనీ కొనుకసవంటననసడగ?’ అనసడ
బవంగమసూతి పెటట్టి. 
‘కమలమమ్మ-వీరబాబ  మనకి  ఎనోస  ఏళళ్ళ
పరిచయవంరా,  బిటసూట్టి;  ఇదద్దరసూ  చాలా
మవంచివాళల .  కమలమమ్మ  సధారణవంగ  పన
మానదు;  ఇవంక  వీరబాబేమో అకసడ రిపర్
షాప  పెటట్టి కొన  కూడా  అవసరవం
ఉనసపప్పాడలాల  వచిల్చి మన పెరటల తోటపన చేసి

పెడతవంటడ. ఇపప్పాడ పాపవం కమలమమ్మకి
ఆరగయవం బాలేదు కదా;  వాళలకి ఇవంటల వవంట
చేసి పెటేట్టివాళల  ఎవత్వరసూ లేర.  ఏద మనవం
వవండకనసదే,  ఒక  రెవండ  రజులు  వాళలక
ఇసత  సరిపోతవంద.  కమలమమ్మ  బాగ మైత  తనే
చేసుకవంటవందగ,  మళళ్ళ?!’  అవంటసూ తమ
కోసవం మళల అనసవం వవండి పెటట్టివంద అమమ్మమమ్మ. 
(ఇవంకా ఉవంద..)
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చేజారిన అవకాశవం
సకరణ: కె.రహిత,7 వ తరగతి, తజ టలవంట్ ససూసల, కోదాడ.

కస్కృషర్ణమోహన  అనే  కరతవాడికి  ఒకసరి  ఓ
గతవంథవం  దొరికివంద-  చాలా  పరాతన  కాలవం
నట తాళపతత గతవంథవం. దాన భాష ఏద సగవం
అరస్థిమమై, సగవం కాకవండా ఉవంద.  

అవందుల ఒక పజీ  ఆసకితకరవంగ అనపివంచి,

జాగతతతగ  చదవాడ:  "గవంగనద ఒడడ న  ఓ
చోట  సధారణ  నర  సవంచారవం  లేన  ఓ
పాప్రావంతవం  ఉవంద.  వల  సవంవతస్సారాల  కితతవం
సమాధ నవందన మహా ఋషలు కొవందర,

అకసడ  ఓ  గుహల  ఇవంకా  తపసుస్సా  చేససూత

ఉనసర.  వాళళ్ళ  తపసుస్సా  మొదలు  పెటట్టిన
కొతతలలనే,  వాళళ్ళ తపో పతభావవం వలల,  అకసడి
చినస రాయి ఒకట పరసువద ఐపోయివంద.

ఆ  ఋషలు  సరత్వ  సవంగ  పరితాయగులు.

వాళళ్ళకి  దానతో ఏమీ ఉపయోగవం కనపివంచ
లేదు.   "మరి  దీనతో  ఏవం  చేదాద్ద వం"  అన
ఆలచివంచి,  'పతతయకవంగ  ఇద  ఎవరిక 
దొరకనకసరలదు'  అన దానస  కూడా మిగతా
రాళలతో బాట నద ఒడడ న పడేసర. కానీ ఆ
రాయి  సకిత  ఏ  లహమమైన  బవంగరవంగ
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మారిపోతవంద" అన రాసి ఉనసద. 

వవంటనే  వివరాలలకి  పోయి  చసూసడ
కస్కృషర్ణమోహన.  గురత లనీస  సప్పాషట్టివంగనే
ఉనసయి.  "బహుశ:  తను  వళిళ్ళ  వతికిత
దొరకచల్చి..  ఆ ఒకస  రాయి  దొరికిత  తన
జీవితవం  మారిపోతవంద!"  ఆతత తతో అతన
మఖవం ఎరతబడివంద.

"మరి అనస రాళళ్ళల ఆ రాయిన గురత
పటేట్టిదెలాగ?" ఆ వివరవం కూడా సప్పాషట్టివంగ రాసి
ఉనసద.  "వణికివంచే  చలకాలవంల  కూడా
వచల్చిన నపప్పా కణికలాగ కాలే రాయి ఏదెమైత
ఉవంద అదే పరసువద" అన!

ఇక ఆగలేకపోయాడ కస్కృషర్ణమోహన. వవంటనే
బయలుదేరి  వారణాసి  దగగ్గర  గవంగతీరవం

చేరకనసడ. గవంగ వవంబడే పడమటవమైపక
నడససూతపోత, సయవంతతవంకలాల  అతన కాళళ్ళ
కాయలు  కాచాయి.   అయిన  అటల
నడససూతనే  తనక  కావలసిన  రాళల  కోసవం
వతక  సగడతను.  అటల  పోగ  పోగ,

పసతకవంల  చెపిప్పాన  పాప్రావంతాలు  కనపివంచాయి
చివరికి-  సరిగగ్గ  పసతకవంల  వివరివంచినటేల
ఉనసయవి!  ఇక అకసడే ఆగి,  ఒడడ న పడి
ఉనస ఒకొసకస రాయినీ ఎతిత పటట్టి పరిశీలససూత
పోయాడ కస్కృషర్ణమోహన.  

అటల  వారవం గడిచివంద.  రాళళ్ళయిత అకసడ
అనవంతవంగ  ఉనసయి.  పరసువద  జాడే,

లేదు.  కస్కృషర్ణమోహన కి  చికాక  మొదలమైవంద.

చసూసిన రాయినే మళళ్ళ మళళ్ళ  చసూస సరికి
అతనకి తికసరగివంద. "ఇటల  అయిత లాభవం
లేదు"  అనుకనసడ.  "ఒకసరి  చసూసిన
రాయిన  మళళ్ళ  చసూడ  కూడదు.  లేకపోత
ఇనస రాళళ్ళ ఎపప్పాటకి పూరతయేటల ?"

ఇక  ఆ  క్షణవం  నువండీ  అతను  పరిశీలవంచిన
రాయినలాల  అవతల  ఉనస  లయలకి
విసిరయటవం  మొదలు  పెటట్టి డ.  రాళల



తమాషా!

భారయ(విచారవంగ): ఇవాళల నక ఒవంటల బాగ లేదవండీ! 

భరత: అయోయ, నేను ననుస షాపివంగ కి తీసుకెళద్ద మనుకనసనే!

భారయ: అరె! నేను తమాషాకి చెపాప్పానవండీ! మరి వళద్ద మా?!

భరత: నేనసూ తమషాక చెపాప్పా రమా! ఇవంక లేచి వవంట చెయియ!
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కపప్పాలు  తగిగ్గపోతనసకొదీద్ద  అతనకి
ఆనవందవంగ అనపివంచసగివంద.

అటల  ఇవంకొక వారవం గడిచివంద. తివండీ
తిపప్పాలసూ లేక అతనకి ఇపప్పాడ తల తిరగటవం
మొదలమైవంద.  దాహవంతో  నోర
పిడచకటట్టి కపోసగివంద.  

ఒకోస  రాయిన  పటట్టి కొన  చసూసి,  వచల్చిగ
లేకవంటే దానస కోపవంతో లయలకి విసిరససూత
పోయాడతను.  చివరికి  రాళళ్ళను

విసిరెయయటవం కూడా అతనకి ఓ అలవాటగ
మారివంద:  ఇపప్పాడ  అతన  చెయియ
యావంతిద్రకవంగ  రాయిన  ఎతత తనసద;

లయలకి  విసిరసుత నసద;  మరొక  రాయిన
ఎతత తనసద..

కొదద్ద రజుల తరాత్వత అతనకి ఓ అనుమానవం
మొదలమైవంద:  'అపప్పాడెపప్పాడో  తనక
కనపివంచిన  రాయి  ఒకట-  చాలా  వచల్చిగ
ఉవండివంద కదా..! మరి అదే పరసువద అయి
ఉవండచల్చినేమో..!' అన! 

కానీ  ఇపప్పాడద  దొరిక  అవకాశవం  లేదు-

లయలకి  విసిరసడ  కద!  అటల గన,  ఆ
అనుమాననస  మనసుల మోససూత,  అకసడ
ఒడడ న  వతకాలస్సాన  పనీ  చేయలేడ!

జరగలస్సాన అనరస్థివం జరిగిపోయివంద- ఇక తన
బద్రతక మారదు!
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చదువల తలల
మీర  పెమై సవట  బడిల  చదువతారా?  శకావంత  రాసిన  ఈ  కథ  మీక  నచల్చితవంద  చసూడవండి!

రచన:సమల శకావంత  రెడిడ, పదవ తరగతి, తజ విదాయలయ, కోదాడ, ససూరయపట, తెలవంగణ రాషట్టిసవం.

పోరబవండల  సుధా  విదాయలయానస  నడిప
సమపప్పాగరిద మవంచి మనసు.  తన బడిల
డబబ్బానస  పిలలలతో  బాట  కొవందర  పద
పిలలలస  కూడా,  ఫీజు  లేకవండా
చేరల్చికనేవాడాయన.  ఆ బడిల సుపతత  ,
జనర ర్ధన  అనే  ఇదద్దర  పిలలలు,  బాగ
చదవవాళళ్ళ.  సుపతత   బాగ డబబ్బాలు ఉనస
కటవంబవం  వాడ;  జనరద్దన  పద
కటవంబవంవాడ. 

సుపతత క  తెలవి  తటలతోబాట,  డబబ్బాలు
తెచిల్చిన అహవంకారవం కూడా బాగ ఉవండేద.

ఎపప్పాడూ జనరద్దన న "మీక డబబ్బా లేదురా!

మా డబబ్బానస వాళళ్ళ పకసన కూరల్చిక!" అన
వటకరిససూత  ఉవండేవాడ.  అయిత జనరద్దన కి
చదువ మీద ఉనస ఇషాట్టి నస ఏ అవమానలసూ
తగిగ్గవంచలేక పోయాయి.  వాడ మనసు పెటట్టి
చదవి,  అనస  పరక్షలలనసూ  సుపతత కవంటే
ఎకసవ  మారసలే  తెచల్చికనేవాడ;



కొతతపలల                                                         21                                                        నవవంబర్ 2017

పెమైపెచల్చి  అవందరితోటీ  మరాయదగ
మలగవాడ.

ఒకసరి సుపతత  పటట్టిన  రజు వచిల్చివంద.  ఆ
రజున  వాడ  కాల సుల  అవందరిక
తినుబవండారాలు  పవంచి,  చాలా  గొపప్పాగ
పవండగ జరపకొనసడ.

కొనస రజుల తరవాత  జనరద్దన   పటట్టిన
రజు.  వాడి దగగ్గర డబబ్బాలు ఏమాతతవం లేవ.

అయిన  తమ  టీచరల  చెపిప్పాన
దేశనయకలన  తలచకొన,  కథలల
చదవినటల ,  తన పటట్టిన  రజు సవందరద్భువంగ
ఒక మొకసన నట సవంతోషపడాడ డ వాడ. 

వాళళ్ళ  బడిల  ఆటలు  ఆడాలవంటే  "షసూస్"

తపప్పాకవండా ఉవండాల. డబబ్బాలునస పిలలలవంతా
"షసూస్"  కొనుకసనసర.  కానీ  జనర ర్ధన కి
అవి ఎకసడినువండి వసత యి?  వాళళ్ళ  అమమ్మ-
ననస  ఇదద్దరసూ  కూల  పన  చేసుకొన
బద్రతకతార.  ఒకస  రజున  కూలకి
వళళ్ళకపోయిన  పూటగడవదు.  దావంతో
వాడ ఆలచివంచి,  ససూసలల  ఎవర పారసిన
పాడెమైపోయిన "షసూస్"న తీసుకెళిళ్ళ,  సవంతగ
రిపర చేసుకొన వసుకనసడ. అద చసూసిన
సుపతత,  ఇతర  పిలలలు  వాడిన  ఒకటే  ఆట
పటట్టివంచార.  అయిన  జనరద్దన
పటట్టి వదలకవండా  ఆడి,  పెదద్దలవందరినీ
మపిప్పావంచాడ.

ఆ రజులల జనరద్దన కి వాయపారవం చేయాలన
ఉవండేద.  సమపప్పాగర  వాడిన  అడిగర
ఒకసరి-  "జనరద్దన!  నువత్వ  పెదద్దయినక
ఎవరవతావ?"  అన.  "సర్!  నేను  సుపతత
వాళళ్ళ  ననస  మాదరి  గొపప్పా  వాయపారిన
అవతాను  సర్!"  టకసన  జవాబిచాల్చిడ
జనరద్దన.

"ఎవందుక,  అటల  ఎవందుక
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అనుకవంటనసవ?"  అడిగర  సమపప్పా,
ఆశల్చిరయవంగ.

"వాయపారి  ఐత  డబబ్బాలు  బాగ
సవంపాదవంచచల్చి సర్;  హాయిగ బద్రతకచల్చి;
మీలాగ  పదమవందకి  సయవం  కూడా
చేయచల్చి" చెపాప్పాడ జనరద్దన.

ఆయన నవిత్వ  "బాగువందరా.  అయిన నేనో
సవంగతి  చెబతాను  వివంటవా?  నీలావంట
తెలవమైన మవంచి పిలలలు ఊరిక పద మవందకి
సయవం చేయటవంతో ఆగిపోకూడదు- ఉనసత
ఉదయగలమీద దస్కృషిట్టి పెటట్టి, ఏ కలకట్టిరల అయి,

వవందలాద  మవందకి  దశనరద్దశవం  చేయాల.

లక్షాయలవంటసూ  ఉవంటే  అవి  సమనసతవంగ
ఉవండాల.  వాటకోసవం  నరవంతరవంగ  కస్కృషి
చేయాల.  నువత్వ  మవందు  చకసగ
రాయటవం సధన చెయియ. మన దేశవంలనసూ,

బయట  ఏవం  జరగుతనసయో
తెలుసుకవంటసూ  ఉవండ.  రజూ కనీసవం ఒక
అరగవంటసప  వారాత పతిద్రకలు  చదువ"

అనసడ.

ఆయన  మాటలు  జనరద్దన  మనసుల

చెరగన మదద్ర  వసయి.  ఇక ఆరజునువండి
వాడ  సమయానస  ఇవంకా  చకసగ
వినయోగివంచకనసడ. 

రజూ ఉదయానేస పపర వససూత అలా పాఠయ
పసతకాలతోబాట  పపర  కూడా  చదవ
అలవాట చేసుకనసడ.

వాయసలు  చదవటవం,  సవంతగ  రాయటవం,

వకత స్కృతత్వ  పోటీలల  పాలొగ్గనటవం  మొదలు
పెటట్టి డ.  చకసన మారసలతో పదవ తరగతి
పాసయాయడ. 

వాడ  ఇవంటరమ్మడియటల  ఉవండగ  వాళళ్ళ
ననసకి జబబ్బాచేసి చనపోయాడ.  అటపెమైన
జనరద్దన  పొప్రాదుద్ద నవంతా  చదువకొన,

రాతిద్రపూట  హోటల ల  పనచేసడ.  ఆ



ఆకల నసూయటన!

రాజష:  ఆపిల పవండ కివంద పడగనే, ‘ కితవందక ఎవందుక పడివంద?' అన ఆలచివంచాడ. మరి 
నువమైవ్వైత ఏవం చేసవాడివి?

గిరష: మొదటద పడగనే తినేసి, 'రెవండోద ఎపప్పాడ పడతవందా' అన చసూసవాడిన!

అవంటవంచకవందావం రా!

తవండిద్ర: కాగితాలు అవంటవంచకోవాల. కాసత ఆ జిగుర ఇలా తెచిల్చిపెటట్టి  చినసూస! 
చినుస: దానకి జిగురెవందుక ననస! నీ దగగ్గర అగిగ్గపెటట్టి ఉవందగ?!

తవండిద్ర: ఆ ???!!!
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డబబ్బాలతోటే  ఇలుల  నడిపాడ;  చెలలనీ
చదవివంచాడ.

ఎనస కషాట్టి లొచిల్చిన తన లక్షాయనస మరచిపోన
జనరద్దన చివరికి సివిల సరత్వసెస్ పరక్ష రాసి,

ఐయేయస్ అధకారి అయాయడ.

ఎనస  పదవలు  అధరహివంచిన  తన
మసూలాలస  మరిల్చిపోలేదు  జనరద్దన.

నజాయితీ,  కారయశుద ర్ధ  గల  అధకారిగను,

దయగల  మవంచి  మనషిగను
పరతెచల్చికనసడ. 

తనలాగ కషాట్టి లల  ఉనస  వవందలాద మవందకి
సరెమైన  దారి  చసూపిససూత  వచాల్చిడ.

వాయపారవంలను,  ఇతర  రవంగలలను
రాణివంచి  కూడా  సత్వరస్థి  చివంతనలవంచి
బయటకి  రాలేన  మితత లస  చసూసినపప్పాడలాల
సమపప్పాగర చెపిప్పావంద గురత  చేసుకనేవాడ
జనరద్దన:  "డబబ్బా  సుఖానస  మాతతమే
ఇసుత వంద.  కానీ  చదువల  తలల  మనక
మవంచితననస  ఇచిల్చి,  పదమవందకి
సయపడేలా చేసుత వంద" అన.
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వవంగళ సనన
సకరణ: వివకానవంద, ఐదవ తరగతి, వికాస విదాయవనవం, పోరవంకి, కస్కృషార్ణజిలాల .

అనగనగ ఒక రజు రాతిద్ర వాన పడివంద. ఆ
వానల  ఒక  పల  తడిసి  మదెళ ద్ద,
వణుకసవంటసూ  ఒక  ఇవంట  దగగ్గరక
వచిల్చివంద. 

అపప్పాటల  వవంగళపప్పా  ఒక  చాకలగ
ఉవండేవాడ.

తాగి  ఉనస  వవంగళపప్పా  ఆ  పలన  చసూసి  తన  గడిదే  అనుకనసడ.  "నువత్వ
ఇకసడనసవా,  నీకోసవం  నేను  ఊరవంతా  తిరిగనే!"  అన  దానస  తిటట్టి,  చెవి
పటట్టి కన  ఇవంటకి లాకెసళళ్ళడ. 

అసలే  సగవం  చచిల్చి  ఉనసద  పల.  దానకి
తిరగబడేవంత శకిత కూడా లేదు.

ఇవంకమీ చెయయలేక అద నోర మసూసుకొన
వాడి  వవంట  వళిళ్ళ,  గడిద  సస్థి నవంల
కూరల్చినసద.

బొమమ్మల జానపద కథ
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తెలలవార జామన వవంగళపప్పా భారయ తలుప తెరిచి,  గడిద సస్థి నవంల కూరొల్చిన
ఉనస పలన చసూసి, భయవంతో కకలు వసివంద. 

వవంగళపప్పాన  లేపి,  "పలన కటేట్టిసవవంట?"

అన  అడిగివంద.  రాజ  భటలక,

జవంతశఖ వారికి కబర వళిళ్ళవంద. వాళళ్ళ
వచిల్చి పలన బవంధవంచి తీసుకెళళ్ళర.

అవంతల  రాజుగరికి  మన  వవంగళపప్పాన
చసూసత మదుద్ద  వసివంద.

"అవంత పెదద్ద  పలన ఆయుధవం లేకవండా
పటట్టి కొచాల్చిడ! ఇక వాడి దగగ్గర ఆయుధవం
ఉవంటే,  ఇవంక  ఎదురమవంటవంద?!"

అనుకనసడ.  వవంటనే  వవంగళ న  తన
సనధపతిగ చేసుకనసడ. 

ఐదు  రజులక  శతత వలు  పెదద్ద  సెమైనయవం  వవంటపెటట్టి కొన  యుదార్ధ నకి  వచాల్చిర.

రాజుగర కలాసగ నవిత్వ, "మా సనధపతి ఒకసడే చాలు-  వాళలవందరిక బద ర్ధ
చెపప్పావందుక!" అన వవంగళపప్పాకి ఓ గురతవం ఇచిల్చి, దీవివంచి, "ఇకపోయి, విజయవంతో
తిరిగి రా!" అన పవంపివంచేసడ. 
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వవంగళపప్పాకమో,  మరి,  గురతవం  ఎకసటవం
కూడా రాదు.  నన కషాట్టి లు పడి,  చివరికి
ఎటల గ  వనకస  తిరిగి  ఎకిస,  కళళ్ళ
మసూసుకొన,  కళళ్ళవం  గటట్టిగ  పటట్టి కొన
కూరల్చినసడ. గురతవం తన అలవాట కొదీద్ద
యుద ర్ధరవంగవం వమైపక పరగు తీసివంద. 

కళళ్ళ తెరిచిన సనపతి ఇపప్పాడ దానస ఆపవందుక విశత్వపతయతసవం చేసుత నసడ.

అవంతల అద ఒక తాడిచెటట్టి  కితవందుగ వళిళ్ళవంద. ధమైరయవం తెచల్చికనస వవంగళ గురతవం
మీద నువండి తాట చెటట్టి  మీదకి దసూకి, దానస కౌగలవంచకనసడ. ఆ అదురకి
తాటచెటట్టి  ఊగటవం, దాన పెమైనునస కలుల కవండ ఒకట జారి గురతవం తలమీద పడటవం
అకసమ్మతత గ జరిగిపోయాయి.  కళళ్ళ కనపడన గురతవం  గిరగిరా  తిరగుకవంటసూ
శబద్దవం ఎట వినబడిత అట దసూకసవంటసూ పోయివంద. 

శతత వలు దానస చసూసి జడసుకనసర. "రాక్షసుడరయ!  పారిపోవండి!" అన
చెలాల  చెదరెమైపోయార. 

నడచకవంటసూ వనకిస తిరిగొసుత నస సనపతిన చసూసి ఊళళ్ళవాళలవంతా పూలవరషవం
కరిపివంచార. 

కానీ ఆ సరికి బద ర్ధ  వచిల్చిన వవంగళపప్పా రాజుగరికి దవండవం పెటట్టి,  ఏవం జరిగివంద
వివరిసుత వంటే సభల వాళలవంతా కడపబబ్బా నవాత్వర.
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"ఆ  శతత వలవర  పిరికివాళళ్ళ  కాబటట్టి
సరిపోయివంద-  లేకపోత  ఇవంకమీ
ఉవండకపోవను! నక ఇవంక ఈ పన వదుద్ద
పతభసూ!  ననుస  వదలేసత  వళిల  బద ర్ధగ  న
చాకల  పన  నేను  చేసుకవంటను"  అన
పాప్రాథేయపడాడ డ వవంగళపప్పా! 

అరస్థివం చేసుకనస రాజుగర కూడా నవత్వతసూ సరననసర!

సత్వగతవం!

కొతతపలలల  పిలలల రచనలక పాప్రాధానయత ఉవంటవంద. ఈ పసతకవంల దాదాప సగవం కథలు 
పిలలలు రాసినవి; మిగిలనవి పిలలలకోసవం పెదద్దలు రాసినవి.  బొమమ్మలు  వసిన  వాళళ్ళ   
మటక    యువకలు. 

పిలలలను కలవటవం, వాళలతో తెలుగుల కథలు  రాయివంచటవం, బొమమ్మలు వయివంచటవం, 

వాళళ్ళ  పవంపిన కథలస,  బొమమ్మలస  సరిదదద్ద  మిగతా పిలలలవందరిక  నచేల్చిటల   పసతకాలుగ 
తయార చేయటవం, దానకోసవం ఓపెన  సరస్సా  ఉపకరణాలను వాడటవం, కథలస అవందరసూ 
ఉచితవంగ చదువకనేటల   ఇవంటరెసట్ ల  పెటట్టిటవంతోపాట,  కొనస   పతతలు  అచల్చి 
వయటవం  మాక   ఇషట్టివం. అవందరి  మేలసూ  కోరి  చేస   ఈ పనల  మీరసూ 
పాలుపవంచకోవండి.  పిలలల  కథల పతపవంచానకి   సత్వగతవం !
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దారిల దయయవం-నకవం భయవం 
రచన : ఉపప్పార కరిత, 6 వతరగతి, జిలాల  పరిషత  ఉనసత పాఠశల, కోగిర, రొదద్దవం మవండలవం, అనవంతపరవం.

మారప్పా చేరప్పాలు : కొతతపలల

లచరలల  ఉవండే  చవందు ఇపప్పాడిపప్పాడే  ఆర
తరగతికి  వచాల్చిడ.  వాళల  ఊరల
హమై ససూసలు లేదు.  అవందుకన రొదద్దవం బడిల
చేరాడ. 

లచరల  నువండి  రొదాద్ద నకి  పనసవండ
కిలమీటరల .  రజుక నలుగుసరల  అటసూ
ఇటసూ తిరిగ బసస్సాకట ఆ ఊరి జనలను,

మిగతా పతపవంచవంతో  కలుపతవండేద. 

లచరల  పిలలలు ఓ నలుగుర కలసి, బసుస్సాల

రొదద్దవం బడికి వళిళ్ళ వసుత వండేవాళళ్ళ పతతిరజూ.

పెదద్దవాళలవరసూ  వవంట  లేకవండా  తామ
పిలలలమే అటల  వళళ్ళటవం వివంతగనసూ, కొవంచెవం
భయవంగనసూ ఉవండేద వాళలక.  అవంత  కాక
రొదద్దవం  చటట్టి పతకసల  అవంతా  చినసపాట
గుటట్టిలసూ,  నరామ్మనుషయవంగ ఉవండే పాప్రావంతాలసూ
చాలా ఉవండేవి.  బసుస్సాలు రాకపోయిన,  ఏ
కారణవం చేతెమైన రదెళ ద్దన పిలలలు ఊరికి నడిచి
రావాలస్సా వచేల్చిద. నడిచి వచేల్చిసరికి రాతిద్ర బాగ
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చకట పడిపోయేద కూడా.

అటల వంటపప్పాడ సధారణవంగ పిలలలకవందరిక
దయాయలు గురత కొచేల్చివి. వాళళ్ళల ఎవత్వరగనీ
దయాయలస  ఎపప్పాడూ చసూడలేదు-  అయిన
అవందరిక అవవంటే చాలానే భయవం ఉవండేద. 

అయిత సత్వతహాగ చాలా తెలవీ,  ధమైరయమసూ,

ఆతమ్మవిశత్వసమసూ  ఉనస  చవందుక  మటక
"కనీసవం  ఒకస  దయాయనమైడ్న్నాన  దగగ్గరగ
చసూడాల;  దానతో  మాటల డాల;  దానస
మటట్టి కోవాల"  అన  విపరతమమైన  కోరిక
ఉవండేద.  చాలా  సరల  ఆ  సవంగతిన  వాడ
మిగిలన పిలలలక చెపిప్పా ఉనసడ కూడా.

ఒకసరి  బడినువండి  పిలలలవంతా  ఇవంటకి
వసుత వండగ,  దారిల  బసుస్సా  టమైర  పవంకల్చిర్
అయియవంద.  ఆ  సమయానకి  బసుస్సాల
ఎకసవమవంద  లేర.   డెమై సవర,  కవండకట్టిర
బసుస్సాను అకసడే  ఆపసి,  "మీరవంతా ఊరికి
నడిచి వళిళ్ళపోవండి" అన చెపప్పాసర.  బసుస్సాల
ఉనసవాళలవంతా  దగి  చకచకా  నడక
మొదలటట్టి ర.  ఒక ఐదు నమషాల తరాత్వత
చసూసత ఈ పిలలల కనుచసూప మేరల అవంతా

నరామ్మనుషయవం!   చటసూట్టి  అలుమకవంటనస
చకట...

వీరగడ  ఓ  దయయవం  గురివంచి  చెపప్పాటవం
మొదలు పెటట్టి డ. అద తెలలగ ఉవంటవందట,

మబబ్బాలాగ.  దాన నోటల రెవండ నలుకలు
ఉవంటయట.   పిలలలవంతా  ఒకవమైపన  వణికి
పోతసూనే  మరవమైపన  ఆసకితగ  వివంటసూ
నడసుత నసర.  మలలగ  వనసల  కాయటవం
మొదలమైవంద.

అవంతల వాళళ్ళక ఓ మసలమమ్మ
కనపివంచివంద. ఓ కటట్టి పటట్టి కొన నడసుత నసద.

తను  కూడా  లచరల  వమైప  పోతనసద.  తెలల
బటట్టిలు  వసుకొన,  జుటట్టి  విరబోసుకొన
ఉనసద.
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పిలలలు  ఆమను  దాటకొన  పోబోతవండగ
అడిగివంద: బాబలసూ! చకట పడినటల నసద.

నక చసూప సరిగగ్గ  ఆనదు.  కొవంచెవం మా
ఇవంట వరకూ నతో పాట తోడగ వసత రా
నయన?" అన.

చవందు ఆమ దగగ్గరికి వళిళ్ళ, "ఎకసడవాత్వ, మీ
ఇలుల ?" అన అడిగడ.

"దగగ్గరికి వచేల్చిసవం బాబసూ. అదగ ఆ అకసడ
కనపివంచేద  మాదే"  అనసద  అవత్వ  ఓ  వమైప
చసూపిససూత.
చసూసత  అద  ఏమవంత  దగగ్గర  అనపివంచలేదు.

పిలలలవంతా  ఒకరి  మఖాలొకర
చసూసుకనసర.  చవందసూ ఆమతో "సర పద
అవాత్వ!  నేను  వసత ను  నీతో;  వీళలవందరినీ

ఇవంటకి  పొమమ్మవందావం"  అన  ఆమ  వవంట
బయలుదేరాడ. మిగిలన పిలలలవంతా ఒకసరి
వాడికసి  జాలగ చసూసి,  తమ నడక  వగవం
పెవంచార.

అవత్వ వాడిన ఏవవో  వవంకర దారల గువండా
తీసుకెళిళ్ళవంద. "ఇవంకా ఎవంత దసూరవం అవాత్వ?"

అవంటే,  "ఇదగ-  ఇకసడే"  అవంటనసద.

చివరికి  వాళిళ్ళదద్దరసూ  ఓ  సమ్మశనవంలకి
పతవశవంచార.

చవందుకి  వణుక  వచిల్చినటల  అయియవంద.

"ఏవంటీ?!  మీ  ఇలుల  ఇకసడా?!"  అన
అడిగడ వణుకతనస గొవంతతో.

"అవను  బాబసూ!  మేమసూ,  మా  పిలలలసూ
అవందరవం  ఉవండేద  ఇకసడే.  బాగ  లేదా?"

సనసగ నవిత్వవంద అవత్వ.
"అవంటే...  అవంటే..  మీర  దయాయలా?!"

అరిచాడ చవందు, ఎరతబడిన మఖవంతో.

"కాదు  బాబసూ!  అయిత  ఇటల  రాతిద్రవళలల
మమమ్మలస  చసూసినవాళళ్ళ  అవందరసూ  అటల నే
అనుకవంటర.  నజానకి మేవం ఈ పాప్రావంతవం



పొడప కథలు:

1. ఆకలేయదు, నీర తాగదు, నేలన పాకదు, ఏమిట ఆ తీగ ?!

2. ఏ వీధ రాజుకి కొపప్పావంద; జుటట్టి  లేదు! కళళ్ళనసయి, చసూపలేదు?

3. అర చేతిల అదద్దవం ఆర నలల యుద ర్ధవం.

4. ఈత చెటట్టి కి ఇదద్దర బిడడలు.

5. దాసత పిడికిల దాగుతవంద. తీసత ఇలలవంతా పాకతవంద. ఏవంటద?         -రామచవందద్ర, 10A, సికెపలల
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మొతాత నక  కావల  వాళళ్ళవం.  మిగతా
వాళళ్ళవందరసూ భయపడతసూ దసూరవం  ఉవండే
ఈ  పతదేశవంలనే  మేవం  నరద్భుయవంగ
తిరగులాడతావం.  తిరిగి తిరిగి మసలవాళలవం
అవతావం ఇటల గ!" నవిత్వవంద అవత్వ.
"మరి  మీ  భోజనమసూ,  అదీ?!"  అడిగడ
చవందసూ, అనుమానవంగ.

"ఏవో దొరికిన పక్షులస, జవంతవలస తివంటవం.

అడవిల దొరిక  వదురబియయవం,  దువంపలు
పళళ్ళ వవండకవంటవం" చెపిప్పావంద అవత్వ.
"మరి  ఇకసడి  దయాయలు  మిమమ్మలేసమీ
చెయయవా?!" అడిగడ చవందు. 

అవత్వ  కిసకిస  నవిత్వవంద.   "దయాయలు
ఎకసడనమైడ్న్నా  బాబసూ?!  లేవ!  మాలావంట
వాళలనే  మీవాళళ్ళ  'దయాయలు'  అన

చెపప్పాకవంటసూ,  వాళళ్ళ  భయపడతనసర;

మమమ్మలస దసూరవం పెటట్టి చినసబచల్చితనసర"

అవంద అవత్వ.
ఆమ  ధనయవాదాలు  అవందుకొన,  చవందసూ
ఇవంటకి  బయలు దేరాడ.  ఆలచివంచినకొదీద్ద
వాడికి  ఆశల్చిరయవం  వసివంద:  "నజమేన?

వీళలవంతా  మనుషలేన?  దయాయలు  లేవా,

అసలు?!" అన. 

అయిత గలకి ఊగుతసూ చెటల  విడసుత నస
వనసల  నీడలు  ఇపప్పాడివంక  తనన
భయపెటట్టిటవం  మానేసయన  వాడ
గమనవంచలేదు.  కదలే  ఆ  నీడలు  చాలా
అవందవంగ ఉనసయనపిసుత నసద  వాడికి!  ఇక
ఆ తరాత్వత వాడికి చకటవంటే భయవం పూరితగ
పోయివంద కూడా! 

జవాబలు: 1. విదుయతత తీగ, 

2. కొబబ్బారి కాయ
, 3. గరివంటక

4. కలుల కవండలు, 5. దీపవం వలుతర
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భావి పరలు
రచన: రాధక, 8 వ తరగతి,  జహీరాబాద్ , తెలవంగణ రాషట్టిసవం.

అనగ అనగ ఒక గుడిలావంట బడి.  ఒకసరి ఆ బడికి  ఆర రజులు సెలవ వచాల్చియి.

తెలుగు  ఉపాధాయయులవార  పిలలలక  ఒక  నయోజనవం  (అసెమైన మవంట్)  ఇచాల్చిర.

అదేమిటవంటే,  ఆ ఆర రజుల కాలవంలనసూ తామ గతహివంచిన ఆర మవంచి విషయాలను
గురివంచి విదాయరస్థి లు తమ సవంత మాటలల రాసుకన రావాల.  

పిలలలవంతా  సెలవలల  తమ  తమ  ఊళళ్ళక  వళళ్ళర.  అవందరసూ  సెలవలస  ఎవంత  హాయిగ
గడిపారవంటే, ఆ సవంతోషవంల ఒకసరికి కూడా తెలుగు నయోజనవం సవంగతి గురత క రాలేదు. 

ఏడవ రజున సెలవలు మగిససరికి  పాఠశలక చేరకనసరవంతా.  మొదట పరియడ్ లనే
తెలుగు.

తెలుగు మాసట్టిర గర తరగతిలకి అడగు పెటీట్టి పెటట్టిగనే "నయోజనవం  చేసుకవచాల్చిరగ,

అవందరసూ?!" అన అడిగర.
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పిలలలవంతా నలుకలు కొరకసనసర. తలలు దవంచకనసర. "సెలవలల  పడి ఆ విషయమే
మరిల్చిపోయామవండి-  ఆర విషయాలు కాదు;  ఒకస విషయవం కూడా రాసుక రాలేదు"  అన
గొణిగర. 

"పోనీలే, పరలదు. ఒకొసకసరసూ మీర గమనవంచిన ఆర సవంగతలు చెపప్పావండి. దేన నువండి ఏమి
నేరల్చికనసర  చెబిత  చాలు-  ఇపప్పాడివంక  ఏమీ  రాయనకసరలదు"  అనసర  తెలుగు
ఉపాధాయయులవార.  

పిలలలవత్వరసూ నోరెతతలేదు. "ఆర విషయాలవంటే ఏవంట?" అన ఆలచనల పడాడ ర అవందరసూ.

ఉపాధాయయుడ  విజయ  వమైప  చసూసి  "విజయ !  ఏదీ,  ఈ  సెలవలల  నువత్వ  గమనవంచి
నేరల్చికనస ఆర సవంగతలను వివరివంచ!" అనసర. 

విజయ  లేచి నలబడి, "గురవ గరసూ!  నేను సెలవలల  ఆ ఆర విషయాలను గసూరిల్చి ఏమీ
ఆలచివంచలేదవండి.  కాన  నేను  ఇవాళళ్ళ  బడికి  వచేల్చిటపప్పాడ  గమనవంచిన  వాటల  ఆర
సవంగతలు చెపాత ను" అనసడ. 

తెలుగు  ఉపాధాయయులవార  చాలా
సవంతోషివంచార: "ఏదీ?! వివరివంచ నయన!"

అనసడ. 

"నేను ఇవాళళ్ళ బడికి వససూతవంటే దారిల కొనస
చమలు  కనపివంచాయి;  కొనస  చెటల
కనపివంచాయి;  నేను భసూమిన చసూసను;  మరి
ఇవంకా చాలా పూలు కనపివంచాయి;  ఆకాశవంల

ససూరయడ ఉనసడ;  ఇవంకా నేను  'కాలవం'  గురివంచి కూడా ఆలచివంచానవాళళ్ళ"  చెపాప్పాడ
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విజయ, వళళ్ళ మడిచి లకస పెటట్టి కవంటసూ. 

"ఓహో!  బాగువంద!  అయిత ఆ ఆరివంట నువండీ నువత్వ  ఏమేవం సవంగతలు గతహివంచావ?"

అడిగర తెలుగు మాసట్టి ర ఉతాస్సాహవంగ.

"బడికి నడిచి వసుత వంటే నకొక చమల గువంప
కనపివంచివంద.  అవనీస  ఎవంత  కతమశక్షణతో ఒక
దాన వవంట ఒకట నడచకవంటసూ పటట్టిలకి
పోతనసయవంటే,  నేను  వాటనే  గమనససూత
కొవంత  సప  నలుల్చివండి  పోయాను.

"మనుషలక కూడా ఈ చమలక ఉనసవంత
కతమశక్షణ  ఉవంటే  ఎవంత  బాగువంటవంద,

పతతిదానక గువంపలు గువంపలుగ నటట్టి కొన తోసుకోకవండా?!" అనుకనసను. 

తరాత్వత నకొక పవండల చెటట్టి  కనపివంచివంద ఒక ఇవంటల.  దాననవండా పషసలవంగ పవండల  ఉనమైడ్న్నా.

ఆ  పవండల  బరవకో,  మరమో-  చెటట్టి  బాగ  వవంగిపోయి  ఉనసద.  దానస  చసూసత  "ఎవంత
సవంపదలునస, మనవం కూడా ఈ చెటట్టి  మాదరి వినయవంగ వవంగి నలబడాల" అనపివంచివంద.

అటల  నడసుత వంటే నక బీడగ ఉనస భసూమి
కనపివంచివంద,  ఆ  పతకసనే  పచల్చిట  పొలవం,

అవతల ఒక అడవి, కొవండలు కనపివంచాయి.

దానసవంతా  చసూసుత వంటే  "ఈ  భసూమి  ఎవంత
గొపప్పాద  కదా?!  ఇవంతివంత  బరవను,

పతకస్కృతిలన ఇనసనస అవంశలను మోససూత కూడా
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ఏమాతతవం చలవంచటేలదు! మనవం కూడా ఈ భసూమిలాగ ఎవంత బరవనమైన మోసవంత సహనవం
అలవరల్చికోవాల" అనపివంచివంద.

దారిల  నక  వికసివంచి  నవత్వతసూనస  పూలు
చాలా కనపివంచాయి. "అర, ఈ పూలనీస కవలవం
ఒకస రజు మాతతమే కదా,  బద్రతికద?  అయిన
అవి   ఎవంత  హాయిగ  విరబసూసి
నవత్వతసూనసయో  చసూడ!  మనవం  కూడా
ఎనసళళ్ళ  బద్రతికిన  ఒకరికొకరవం  సహాయవం
చేసుకవంటసూ,  నవత్వతసూ  బద్రతకాల"

అనపివంచివంద వాటన చసూసత.
అవంతల  అనుకోకవండా  ససూరయణిర్ణ  చసూసను.  "ససూరయడ  వీటనసటక  వలుగులు
పవంచతనసడ  కదా,  తనక  తాను  ఏమి  ఆశసుత నసడ?  మనవం  కూడా  పదమవందకి
సహాయవం చేయాల- తిరిగి ఏమీ ఆశవంచకూడదు" అనుకనసనపప్పాడ. 

"కాలవం గురివంచి చెపప్పాలేదు- " అనసర తెలుగు ఉపాధాయయులు, మచల్చిట పడతసూ.

"అదే  సర్,  కాలవం  అలుప  లేకవండా
పరగతత తనసద.  అవందువలలనే  కదా,

ససూరయదయవం  ససూరాయసతమయవం  అనీస
వసుత నసయి?  మనషి  కూడా  కాల వం  మాదరి
అలుపెరగకవండా  తన  కరతవాయనస
నరత్వహివంచాల" అనసడ విజయ.



కస్కృతజజ్ఞాతలు!

ఐదేళలల  పపర ధర, పితవంట వయయాలు ఎవంత పెరిగిన పాతరటలక కొతతపలలన పితవంట చేసి పెడతసూ,  ఆ 
బరవ మాక ఏ మాతతవం తెలకవండా  మాయ చేససూత వసుత నస మదద్రక పితవంటర్స్సా  కస్కృపాకరరావగరి 
ఆతీమ్మయతక  ధనయవాద శతాలు.

నలుగళల కితతవం మొదలు పెటట్టి,  కళకారల కోసమన పతతి నలా ఎనమిద వల రసూపాయలు పారితోషికవంగ 
పవంపతనస రాధ- రాజశేఖర్  గరలక, తాతగర పిడూరి కస్కృషర్ణమసూరిత గరికి కస్కృతజజ్ఞాతా పూరత్వక వవందనలు. 

దాదాప అదే సమయవంల 'న శకిత కొదీద్ద ఇసుత నసను'  అవంటసూ నలక ఐదు వవందల రసూపాయలు  పవంపటవంతో 
మొదలు పెటట్టి, తరాత్వత దానస  పెవంచి నలక వయియ రసూపాయలు చేసిన శే తయోభిలాషి, శమతి అరణ మవంతెన
గరికి నమసుస్సాలు. 

'కదరదు ఇపప్పాడెవరెమైన  పెదద్ద ఆరడర ఇవాత్వలస్సావందే' అనుకనసపప్పాడలాల , ఎవర చెపిప్పానటేల పెదద్ద మొతతవంల 
కొతతపలుల లు ఆరడర చేసి చదవ పిలలలునస బడలక వాటన పవంపిసుత నస బద్రడ్  ససెమైటీ రామోమ్మహనరావ గరికి, 

శరదగరికి కస్కృతజజ్ఞాతలు.

ఏనల కానల డబబ్బాలు సరిద్ద సవరివంచకొసుత నస 'సతయఫవండేషన ,  చెనసూసర' వారికి,  తాతయయ బాల  రెడిడ గరికి, 

పెదద్దలు ఉపవందద్ర శరమ్మ గరికి ధనయవాదాలు.

రెవండ జీవిత చవందాలకగను  పదవల రసూపాయలు  పవంపి, అడద్రసులు ఇవత్వమరచిన ఫేసుబ్బాక   మితత లు బాబీ 
సతితరాజు గరికి, జీవిత చవందాగ 5000 రసూ.లు పవంపిన మితత లు పతశవంత ,  హమై దరాబాదు గరికి, సనసహిత 
మితత లు మవంచిపసతకవం సురష-భాగయలక  కస్కృతజజ్ఞాతా పూరత్వక వవందనలు.

మీరవందరసూ అనుకోవటవం వలలనే కొతతపలల కధల పసతకవం ఇవంకా వలువడతసూ ఉనసద! ధనయవాదాలు!! 
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ఇదవంతా  విన  గురవగర  విజయ న  దగగ్గరక  తీసుకొన,  "పిలలలు  తమ  చటసూట్టి  ఉనస
విషయాలలవంచి  ఇనసనస  గొపప్పా  సవంగతలు  నేరల్చికవంటవంటే  ఇక  పెదద్దవాళళ్ళక  అవంతకవంటే
కావలసివంద  ఏమవంటవంద?  మన  దేశనక  కాదు,  ఈ  పతపవంచవం  మొతాత నక  వనస  తెచేల్చి
అదుద్భుతమమైన వయకత లు మీర. భావి పతపవంచ పరలు!" అనసర సవంతోషవంగ.
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కాకి-చిలుక-పిచల్చికల కథ 
రచన: సహిత , ఐదవ తరగతి, వికాస విదాయవనవం, పోరవంకి, కస్కృషార్ణజిలాల .

అనగనగ ఒక అడవిల ఒక కాకి, పిచల్చిక, చిలుక ఉవండేవి. కాకి, పిచల్చిక చాలా
మవంచి ససహితలు- కానీ చిలుక మాతతవం కాకిన చసూసి ఊరిక అసహియవంచకవంటసూ
ఉవండేద. 

ఒకరజు  కాకి,  పిచల్చిక  రెవండూ
ఎవందుకనో  చాలా  వాదవంచకనసయి.

చిలుక  మవందుకొచిల్చి,  కాకిన  మరివంత
తిటట్టి,  పిచల్చికను  వవంటబటట్టి కొన
పోయివంద. 

అయిత  అదే  రజున  నకస  ఒకట,

బొమమ్మల కథ
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చిలుకన తినేదాద్ద మన పథకవం వసివంద. "చిలుక పడకనస సమయవం చసూసుకొన,

మలలగ- చపప్పాడ కాకవండా- చెటట్టి  ఎకిస దానస తినేసత " అన పాల న  చేసివంద. 

ఆ రజు రాతిద్ర చిలుక పడకోగనే నకస
వచిల్చి,  గుటట్టి  చపప్పాడ  కాకవండా
చెటట్టికసబోయివంద.  అయిత అకసడే ఉనస
కాకి  దానస  చసూసివంద.  ఇవంకమవంద?

ఒకస  సరిగ  నకస  మీదకి  దసూకివంద-

ఎకసడ  పడిత  అకసడ  పొడవటవం
మొదలు పెటట్టివంద. 

కాకి  ధాటకి  తటట్టి కోలేన  నకస
మసూలుగుతసూ  పోరాటవం  మొదలు
పెటట్టివంద.  వాట ఆ అరపలకి మేలొసనసద
చిలుక.  తన చటసూట్టి ఏవం జరగుతనసద
చసూసి, అద గబగబా లేచి ఎగిరిపోయివంద.

అట నకస కూడా 'బద్రతక జీవడా' అన
తోచిన దారిన పరగు పెటట్టివంద.  ఇపప్పాడ చిలుక చాలా  మారిపోయివంద.  కాకి
మవంచితననస అరస్థివం చేసుకనసద. దానకి ధనయవాదాలు చెపిప్పావంద.

అపప్పాట నువంచి కాకి-చిలుక-పిచల్చిక మసూడూ మవంచి ససహితలమైపోయాయి.
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కదరిన ససహవం 
రచన : 2 వ తరగతి ‘B’ గసూతప పిలలలు, రాధ ససూసల  ఆఫ  లరిసవంగ , అనవంతపరవం.

ఊరి  చివరన  కొలను  ఒకట  ఉవండేద.

కొలనుల బాత, కొవంగ ససహవంగ ఉవండేవి. 

కొలనుల  నీళళ్ళ  తాప్రాగవందుక  ఒక  సివంహవం
అకసడికి  వచేల్చిద,  రజూ.  దానకి  బాతన,

కొవంగన  చసూసత  చాలా  సవంతోషవం  వసద.

"ఎటల గ మైన  వీటతో  ససహవం  చేయాల"

అనుకనేద.  

చివరికి  ఒక  రజున  సివంహవం  వాట  దగగ్గరికి

వళిళ్ళ  అడిగివంద-  "మీతో  ససహవం  చేదాద్ద మన
ఉవంద  నక"  అన.  బాత  వవంటనే  "మేవం
నీళలల జీవిసత మ;  నువత్వమో నీళళ్ళ బయట
ఉవంటవ;  ఇక  మనకి  ససహవం  ఎటల
కదురతవంద?" అనేసివంద. 

సివంహవం  నరాశతో  వనకిస  తిరిగివంద.

ఆలచిససూత మలలగ వళతవంద... 



కొడక: బడికి ఎవందుకమామ్మ! వళళ్ళద?!

అమమ్మ: నేరల్చికనేవందుక బాబసూ! మనవం పతశసలడిగిత అయయవారల  సమాధానవం చెబతార.

కొడక: మరి మా మాసట్టి ర ఎపప్పాడ చసూసిన మమమ్మలేస పతశసలడిగి తెలుసుకొవంటనసరవం?!
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అవంతల  చెరవ  దగగ్గరికి  ఓ  వటగడ
వచాల్చిడ. 

బాత పెమైకి వల విసిరాడ. వలల చికసకనస
బాత  గటట్టిగ  అరిచివంద.  కొవంగ   ఏమి
చేసుత వంద  పాపవం?!  ఏమీ  చేయలేక  బాధ
పడివంద. 

అయిత,  బాత   అరపలు వినస  సివంహవం
గిరకసన  వనకిస  తిరిగి,  కొలను  వమైపక
దసూకివంద. 

సివంహానస  చసూడగనే  వటగడ  భయవంతో

వణికిపోయాడ.  వలన,  బాతన  వదల
పరగు తీసడ. 

బాత  సవంతోషివంచివంద.  పతమాదవం  నువంచి
కాపాడిన  సివంహానకి  బాత,  కొవంగ
కస్కృతజజ్ఞాతలు తెలుపకనసయి. 

"మవంచి మనసు ఉవంటే చాలు" అన
తెలుసుకన,  అవి  రెవండూ  సివంహానకి
ససహితలమైపోయాయి.  అటపెమైన ససహితలు
మసూడూ సవంతోషవంగ కాలవం గడిపాయి!
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పటట్టి దల
'మా మావండలకవంల రాసత వం'  అన పటట్టి దలగ,  ఇదగ-  ఈ పిలల రచయిత ఇటల  మొదలటట్టి డ!  వీన
బతక ఏమమైతావందవంటే దానకవం కరమ్మ- లచల్చినవంగ ఐతవంద!

రచన: ట.ఇశక , 10 వ తరగతి, జిలాల  పరిషత  హమై ససూసల , రాయలచెరవ, అనవంతపరవం జిలాల .

రాయలచెరవ ఊళల  సనుగడ ఏడో కాల సు
చదువతనసడ.  ఈడ  ఎటట్టి వంటడవంటే
ఎరతగ,  ఎమకలు  బమైటకసనపడి,  బకోసన
లకసవంటడ.  నతెతవంటకలు  చెదరివంటయి.

రెనసలలకో  మసూనసలలకోసరి  గనీ  ససనవం
జపిచల్చికోడ.  గన  మఖవం  చసూసత
అవందగన లకసనే వవంటడ. ససూపలు జూతత
మలుకలలకసవంటయి. 

ఈడికి సదువకోలలన ఆసె.  ఏసుసనే బటట్టిలు

లేవ  గనీ  ఈనస  సదువ  అవంటే  పాప్రానవం.

బళళ్ళ  ఇచిల్చివండే  గుడడలేససన  తిరిగటడ.

బడికి  పోయినపప్పాటసవంచి  సదువ  మీదనే
దాయస.  అటట్టి వంటే ఎపప్పాడూ అటట్టి గన గదు-

అయయవార  పాటలు  సెపప్పాటపప్పాడొకసటే-

మళళ్ళ  బమైట  ఆడొసనేటపప్పాడ
ఆడసవంటడ; అలలరి జతాత డ. 

సనుగన  అలలరి  ససూసి  సర  తిటేట్టిటడ.

మళళ్ళ  వాన  సదువ  ససూసి
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ఊరసవండేటడ.  సర  పాటలు
సెపాత నసడవంటే  పకసన  పామొచిల్చి
పవండకనస  తలాసయ  తిపప్పాటడ  కాదు-

అటట్టి వంటడ వీడ. సన మవంద అనేటళళ్ళ-
"నీకి  తినేక  లేదు;  యాదనస  పన  జససన
బతకోసవండా  నీక  సదువ  సవందాయ
ఏవంటసరా?" అన.  ఐన వాడ సదువ మీద
పటట్టి  ఇడిసిపెటేలదు.  సనుగన  సదువ
ఐపోతవందనేకి,  సనుగనమోమ్మళళ్ళ  ఊర
మారాసర,  పనులేలవన.  అటల  ఊళళ్ళ
తిరగుతావంటే ఒకూరల రడేడస పన దొరికివంద.

యాద  పన- తినేకి తివండి గలలవంటే జోబీలకి
డబబ్బాలు  గలల.  కాబటట్టి  ఆ  పనకి
ఒపప్పాకనసన్న్యార. 

ఓరజు  సనుగనమోమ్మలలన ఆఫీసర పటసనకి
రమమ్మనయడ.  ఈళళ్ళవంతా  పోయినర
నడసుకవంట.  పటసవం  పోయే  దావల  ఓ
బడి  గనపడివంటే   సనుగడ  అవందరస
బవండెకిసవంచి,  తను మాతత వం నడసత  "మీర
పావండి.  నేను  మలాల   వతాత ను"  అనసన్న్యాడ.

'సరలే'  అన వీళసూళ్ళ పోయినర.  సనుగడ

అకసడేస   బడి  సవందన  నలవడి  ఐవార
పాటల సెపాత వంటే బయటసవంచే ససూసతనసడ.

పాటవం  అవవంగనే  'వాలలవందరెలకస  నేనపప్పాడ
కసువంటనే'నన  ఏడస్సాకవంట  ఇవంటకి
బేనడ.  అమోమ్మలుల  వచాల్చిక
'సదువకవంట'నన  ఒకసటే  పటట్టి
పటట్టినయడ.  సనుగనమోమ్మళళ్ళ  వాడిస  తిటట్టి,
"నువత్వ  సదువకనేకి  పోత  ఈడ సినోసనస
ఎవడాడిచల్చికవంటడ?" అన తిటసర. 

కానేల అన ఇవంటకాణర్ణ ఉనయడ వాడ.

అయిన  మనసులనేమో  సదువకోలలన
ఉవందాయ.  మళళ్ళ పొయియ అదే బడి బమైట
నలబ్బాడి  ససూతాత నయడ.  అద ససూసి ఐవార
"ఎవర  నువత్వ"  అనయడ.  సనుగడ
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అవంతా సెపిప్పానడ. 

అపప్పాడ  ఐవార  'మరి  నేను  సదవితాత ను.

సదువకవంటవా?'  అనవంటే
సదువసవంటననయడ.  సరనన ఐవార అదే
బళళ్ళ సరిపివంచినడి. 

అవంతల  సనుగనమొమ్మళళ్ళ వచిల్చి
సవంగతవందన  అడిగిత,  సనుగడ
సదువకవంటననయడ.  గనీ
సనుగనసయన  మాతతవం  ఒపప్పాకోలేయ.
ఈడేడసత  'ఏవంటకి'  అనడిగిత
అపప్పాడాయపప్పా  "సదువకనేకి  మాతతవం
బడవంద;  మళల  అనసమవర  వడాత రాప్రా"
అవంటనే వీడ ఏడిల్చినడ. 

వాళళ్ళ  మాటలన ఐవార  "దానకవం బయవం

లాయ.  ఏవంటకవంటే  గరసమవంటలుల  బాలల
వసతి గస్కృహాలు కటట్టివంచినయర.  దావంటల  అనీస
ఉవంటయి" అనయడ ఐవార.  

"మళళ్ళ వానకమనమైడ్న్నాత ఎవత్వర బాధయలు?"

అవంటనే  "దానకి నేనే బాదుయనస"  అనయడ
ఐవార. 

ఇవంగ  సనుగడ  బళళ్ళ బాగ  సదువకన
పదకాల స్  పాస్  ఐనడ.  మలల  ఇవంటరసూ
ఇవనీస  అనవంతపరవం  "బాలల
వసతిగస్కృహవం"లనే వవండి సదువకనయడ. 

ఇవంగీమదద్దల వాడ యాడవండాడో ఈ
వూరికి రాలాయ. 
దాదాప  పదేలలయితావంద.  సనుగడ
పటట్టి దలమీద సదువతానే ఉనయడ.     
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సివంహవం-అడవి
మనుషలు అడవిన నశనవం చేయకవండా కాపాడకనే మవంచి సివంహానక జత్వరవం వసత,  మరి నజవంగ
కషట్టిమే!

రచన: 2 వ తరగతి సి గసూతప పిలలలు, రాధ ససూసల  ఆఫ   లరిసవంగ , అనవంతపరవం. 

ఊరికి దగగ్గరగ దటట్టిమమైన అడవి ఒకట ఉవండేద.

గుబరెమైన చెటలతో, గల గలా పార నీళళ్ళతో, అనేక
జవంతవలతో ఆ అడవి కళకళలాడేద. 

దీనకి  కారణవం,  ఆ  అడవిల  ఉవండే  సివంహవం.

చెటలను  కొటేట్టిసవందుకూ,  జవంతవలస
వటడేవందుకూ  వచేల్చి  వాళళ్ళన  అద  అసస్సాలు
సహివంచేద  కాదు.  మనుషలవందరిక  అదవంటే

భయవం. అద ఉనస అడవిలకి వాళళ్ళవత్వరసూ  అడగు పెటేట్టి వాళళ్ళ కాదు.
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ఒకసరి ఎవందుకనో సివంహవం ఆరగయవం బాగ దెబబ్బాతినసద.

దావంతో  అద  గుహక  పరిమితమమైపోయివంద.

ఇదవరకట లాగ అడవి అవంతట తిరగటేలదు. 

ఆ  సవంగతి   తెలుసుకనస  ఊళళ్ళ  మనుషలు  మళళ్ళ  అడవిల  తిరగసగర.  చెటల
కొటేట్టియటవం,  కవందేళళ్ళనసూ జివంకలనసూ వటడటవం మొదలు పెటట్టి ర.  రజు రజుకూ అడవి
పలచబారివంద.

'దీనకవంతటక  కారణవం  సివంహరాజు  ఆరగయవం
బాగ  లేకపోవటమే'  అన  గురితవంచిన
జవంతవలనీస  సివంహవం  గుహక  వళిళ్ళ
చసూసయి.  సివంహవం జత్వరవంతో మసూలుగుతసూ
పడకొన ఉనసద. డాకట్టిర దగగ్గరికి వళలనే లేదు! 



గమనక!

పెదద్ద నోటల రదుద్ద  తరాత్వత ఆరిస్థిక వయవసస్థిల వసుత నస మారప్పాల నేపథయవంల, కొతతపలలకి వచేల్చి 
ఆరడరల , విరాళలు కూడా గణనీయవంగ తగగ్గయి.  అవందువలల, ఇషట్టివం లేకనస 2018 జనవరి 
సవంచిక నువండి కొతతపలల ధర పెవంచవలసి వసుత నసద. 

పాఠకలు, శే తయోభిలాషలు అరస్థివం చేసుకొన కొతతపలలన మనుపట లాగ ఆదరిసత రన 
ఆశసుత నసవం.  

ఇపప్పాటక చవందాదారలమైన వారి చవందాలను, మారిన యీ ధరలక అనుగుణవంగ 
సవరివంచనునసమ. 

జనవరి 2018 నువండి అమలలకి రానునస కొతత ధరలు:

విడి పతిద్ర వల :రసూ. 30/  

12 సవంచికలకెమై మవందసుత  చవందా: రసూ. 360/
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దావంతో జవంతవలనీస కలసి ఏనుగు డాకట్టిరక
ధమైరయవం చెపిప్పా,  దానస తీసుకెళిళ్ళ సివంహనకి వమైదయవం
చేయివంచినమై. 
సివంహానకి ఆరగయవం బాగ మైవంద.  అడవి అవంతట
దాన  గరజనలు  వినపివంచినమై  మళళ్ళ.  దావంతో
మనుషలవంతా అడవికి రావటవం  మానేసర.

తత్వరలనే అడవి అవంతా చెటల -జవంతవలతో 
కళకళ లాడివంద.
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బొమమ్మక కథ రాయవండి
ఈ పిచల్చిక  పిలలలస  చసూసరగ,  ఏవో  మచల్చిటవంచకవంటనసయి సరియస్ గ.  వాట మచల్చిటలక
సరిపోయే కథను ఒకదానస రాయగలరమో చసూడవండి. మీ కథ బాగువంటే దానస కొతతపలల 96 వ సవంచికల
పతచరిసత వం. పతయతసవం మొదలటట్టివండి మరి !

మా చిరనమా:

కొతతపలల పతచరణలు, 1-127/A, MRO ఆఫీసు దగగ్గర, చెనేసకొతతపలల , అనవంతపరమ జిలాల , ఆవంధద్రపతదేశ-515101. 
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విదయ-విలువ
రచన: శ చొపప్పా వీరభదద్రపప్పా, అనవంతపరవం.

పతవీణ  వాళళ్ళ  అమమ్మ-ననసలు  ఎపప్పాడూ
అనుకనేవాళళ్ళ- "మాక చదువ రాక చాలా
కషట్టిపడతనసమ;  ఏమమైన  గనీ  మా
కమారడిన మటక బాగ చదవివంచాల"

అన. 

వాళళ్ళ  అనుకనసటేల  పతవీణ  కూడా  చాలా
శతదర్ధగ, పటట్టి దలతో చదువకొన, పోసుట్టి గప్రాజు-

యేషన  పూరిత చేసినడ. "పెమై చదువలు ఇక
వదుద్ద ,  ఏదెమైన ఉదయగవం చేసి అమామ్మననసలస
సుఖపెడతాను'  అన  ఉదయగ  పతయతసవం

మొదలుపెటట్టి డ. 

ఎనస  పతయతాసలు  చేసిన  పతభుతత్వ
ఉదయగలేవీ  రాలేదు.  తలలదవండత లు
మసలవాళళ్ళవతనసర;  సరెమైన  ఆహారవం
కూడా  తివంటనసటట్టి  లేర;  వాళల  ఆరగయవం
కూడా  అవంతవంత  మాతతవంగనే  ఉవంద.

"ఇనసళసూళ్ళ అమమ్మననసలు న కోసవం ఎవంతో
శతమ కోరిల్చి ననుస పోషివంచార కదా! ఇపప్పాడ
వాళలను  నేను పోషివంచలేకపోతనసనే"  అన
అతనకి బాధ మొదలమైవంద.
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రాను రాను కటవంబ పోషణ భారవం కూడా
అతన భుజాలమీద పడివంద.  తను ఏద ఒక
పన  చేసత  తపప్పా  ఇవంటల  ఎవరిక  భోజనవం
ఉవండన సిస్థితి వచిల్చివంద. 

ఇక తను పెదద్ద చదువ చదవినడనే భావనను
పతకసక  పెటేట్టిసి,  ఏదెమైన  షాపలల  పన
దొరకతవందేమోనన  పతయతిసవంచాడతను.

అతన  సరిట్టిఫికెటల  చసూసి  "ఇవంత  పెదద్ద
చదువలు చదువకనసవ;  నీయటల వానకి
మేమేవం ఉదయగవం ఇసత మయాయ?!"  అవంటసూ
ఎవత్వరసూ ఏ పనీ ఇవత్వలేదు అతనకి. 

"మగుగ్గరికి  కూడా అనసవం పెటట్టిలేన న ఈ
చదువ  మొతతవం  వయరస్థివం"  అనుకనస  పతవీణ
చివరికి  తన  సరిట్టిఫికటల  అనీస  పకసన
పెటేట్టిసడ.  కారల ,  జీపలు  రిపర  చేస
మకానక  షెడడ ల  పనకి  కదురకనసడ.

తనవర,  తన  చదువమిట  ఎవరిక
తెలకవండా మసలుకనసడ.

చసూససూతవండగనే  ఆర  నలలు  గడిచి-

పోయినయి.  ఎవంత  కాదనుకనస,
చదువవలల  తెలవి  తటలక  ఒక  అరస్థివం

ఏరప్పాడతవంద  కదా!  బాగ  చదువకనస
పతవీణ  వాహనలను  సరిచేస  పనల కూడా
చకసన నమైపణయవం సవంపాదవంచాడ. 

ఒకనట ఉదయవం ఒక ఆఫీసర గర తన
కార  తెచిల్చి  ఇచాల్చిర.  దానతో  సమసయలు
ఏమి  వసుత నసయో  చెపిప్పా,  "సమసయలనీస
పెదద్దవ;  అయిన  దీనస  తవందరగ  సరి
చేయాల;  సమసయలు  తీరతాయా?

సయవంతతవంకలాల  కారను  సిద ర్ధవం  చేసి
ఇసత వా?" అనసడ. 

"తపప్పాకవండా!" అనసడ పతవీణ.

అనసటల గనే  ఆరజు  సయవంతతవం  లగ
దానలన   లపాలనీస  సరిచేసి,  బవండిన
శుభద్రవంగ కడిగి,  సిద ర్ధవం చేసి ఆ ఆఫీసర గరి
మవందువంచాడ.

కొతతద లాగ మరిసిపోతనస కారను నడిపి
చసూసుకనస  ఆఫీసర  గర  సవంతోషపడి,

అదనవంగ  కొవంత  డబబ్బా  తీసి  పతవీణ క
ఇవత్వబోయార.  పతవీణ  మరాయదగనే  ఆ
డబబ్బాను  తిరససరిససూత,  "మా  యజమాన
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పతతి నలా నక జీతవం ఇసత డ.  మీరిచేల్చి ఆ
అదనప డబబ్బాను కూడా ఆయనక ఇవత్వవండి
సర్" అన చెపాప్పాడ. 

ఆఫీసరగరికి పతవీణ నబదర్ధత నచిల్చివంద. షెడడ
ఓనర్ తో "ఇటల వంట మవంచి బద ర్ధ గల పిలలలు
చాలా  అరదు.  మా  ఆఫీసుల  నలుగ 
తరగతి కావంటప్రాకట్టి  పన ఒకట ఖాళ ఉనసద.

ఇతనస  ఆ  పనల  పెటట్టి కవందామన  ఉవంద.

నువత్వ ఇతనస పవంపిసత వా?" అన అడిగడ. 

షెడడ  ఓనర్  పతవీణ  మవంచితననస,  పన
తీరను  గొపప్పాగ  చెపిప్పా,  "తమర
గవరసమవంట  ఆఫీసుల  పన  ఇసత నవంటే
ఇవంకమి,  సవంతోషవం.  అతన  జీవితవం
బాగుపడతవంద.  పిలుచకొన పొవండి" అన
సవంతోషవంగ సగనవంపాడ.

అలా  పతవీణ  పతభుతత్వ  ఆఫీసుల  కావంటప్రాకట్టి
అటవండర్ గ  చేరాడ.  అకసడ  కూడా  తన
చదువగురివంచి  ఎవత్వరిక  తెలయనవత్వలేదు.

పగలవంతా తనక ఇచిల్చిన పనలాల  చేసవాడ;

ఆఫీసరలవందరిక  ఎవరికి  కావలసిన  ఫమైళళ్ళ
వాళలక  అవందవంచేవాడ.  అదవంతా
అయిపోయాక,  రాతిద్రపూట  ఇవంటల
పతశవంతవంగ  కూరొల్చిన,  పతభుతత్వ  ఉదయగల
అరర్హతా  పరక్షలక  పనకొచేల్చి  మవంచి  మవంచి
పసతకాలు  చదవవాడ.  రకరకాల  అరర్హతా
పరక్షలు రాససూతవండేవాడ.

ఆ ఆఫీసుల కరణాకర్   అనే సెక్షన  ఆఫీసర్ 
ఒకాయన ఉవండేవాడ.  ఆ సెక్షన ల పనచేస
ఇరవమై  మవందీ  పరమ్మనవంట్   ఉదయగసుత లే.

అయిన  సెక్షన   ఆఫీసర్ గ  ఈయన  తన
కితవంద  ఉదయగులవందరినీ  చినసచసూప
చసూసవాడ.  అడడ -ఆప  లేకవండా
మాటల డేవాడ.  ఇక  ఆయనక  పతవీణ 
ఒకలకాస?!

పతవీణ  ఆయనక దగగ్గరగ నలబడిత "ససనవం
చేసినవా  లేదా?  చెమట  వాసన
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వసుత నసవ?!"  అవంటడ.  పతవీణ  వసుకనే
బటట్టిలు  చసూసి  "ఎనసళళ్ళక  ఒకసరయ,

నువత్వ  బటట్టిలు  మారల్చికనేద?"  అన  తన
జోకక తానే నవత్వతాడ.  మవంచి నీళిళ్ళవత్వ
మవంటడ;  పతవీణ  గల సుతో  నీళళ్ళ  తెచిల్చి
యిసత  "గల సు బాగ కడిగినవాలేదా?  నీళళ్ళ
తెచేల్చి  మవందు  చేతలు  బాగ
కడకనసవా?" అన అవమానసత డ.

టేబల ను చసూపివంచి "దానమీద ఎవంత
దుమమ్మ పరకనసద చసూడ?! తడవాలస్సాన
పన  లేదా?"  అన  చివాటల  పెడతసూనే
వవంటడ.  పతవీణ  అతన  మాటలక
బాధపడేవాడ;  కానీ "ఈ పనీ లేకపోత ఇక
ఇలుల  గడిచేదెలాగ?"  అనస  ఆలచన

అతనలన సహనశీలతను మరివంత పెవంచివంద.

ఒకసరి  ఆఫీసుల  కొతతగ  చేరిన  యువ
ఉదయగి  ఒకడ ఉవండబటట్టిలేక  కరణాకర్ ను
"ఏవంసర్ ?  పతవీణ  అవంత  ఉతతమడ  కదా,

అతనస  అటల  వధసుత నసర?"  అన
అడిగసడ.  ఈ మాట వినగనే కరణాకర్
అగిగ్గమీద  గుగిగ్గలవం  అయిపోయి,  పతధాన
ఆఫీసరగరికి పతవీణ మీద ఫిరాయదు చేసడ:

'తన  సెక్షన  లన  ఉదయగులవందరినీ  పతవీణ
తనపెమైన  తిరగుబాట  చేసటదుక
పరిగొలుప్పాతనసడ" అన. 

పతధాన ఆఫీసర సెక్షనోలన ఉదయగులను పిలచి
అడిగిత  ఎవత్వరసూ  పతవీణ క  వయతిరకవంగ
మాటల డలేదు.  అవందరసూ  'కరణాకర్ 
ఆగడాలు ఎకసవమైనయి' అనే చెపాప్పార. 

పతవీణ అవంటే అభిమానవం గల ఆఫీసర గర
అవందరిక  సరిద్ద చెపిప్పా పవంపివంచాలస్సా వచిల్చివంద.

రజులు  ఎపప్పాడూ  ఒకలాగ  ఉవండవ.

ఒకనడ పతవీణ క పతభుతత్వవం వారినువండి ఒక
ఉతతరవం  వచిల్చివంద.  అతను  వవంటనే  ఆ
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కవరను తెచిల్చి పతధాన ఆఫీసర గరికి ఇచిల్చి
నమససరివంచాడ. 

ఆఫీసర  గర  ఆ  ఉతతరవం  చదవి,  లేచి
నలబడి,  పతవీణ క మరాయదగ కరల్చి చసూపి
కూరల్చిమన, 'ఈ కవర్ లన విషయవం నక
ననసనే  తెలసివంద  పతవీణ-  చాలా
సవంతోషమమైవంద'  అనసర.  వవంటనే  ఒక
అటవండరను  పిలచి  "మన  ఆఫీసరలవందరినీ
అరజవంటగ ఇకసడికి రమమ్మను"  అవంటసూ ఒక
సరసన్న్యాలర్ పవంపార. 

ఆఫీసరలవందరసూ సమావశమయేయ
సమయానకి  పతధాన  ఆఫీసరగరి  టేబల 
పతకసగ కరల్చిల కూరల్చిన ఉనసడ పతవీణ.

అద  చసూడగనే  కరణాకర్ క  ఎకసడలేన

కోపవం  వచిల్చివంద.   పతవీణ  దగగ్గరక  వచిల్చి
నలబడి  "ఎవంత పొగరరా,  నీక? నువత్వ నీ
బోడి ఉదయగనకి రాజీనమా చేసి పోత పో,

కానీ మేవం ఇవంతమవందమి ఆఫీసరలవం వసత పెమైకి
కూడా లేవకవండా కరల్చివంటవా?!  పెమైకి  లే,

మవందు!"  అన  అరిచాడ.   పతవీణ 
చటకసన  లేచి  నలబడి,  అతనకి
నమససరివంచాడ. 

అవంతలనే అకసడికి వచిల్చిన పతధాన ఆఫీసర
గర  పతవీణ ను  కూరల్చిమన  చెపిప్పా,
కరణాకర్ తో   "ఏమిట  సర్,  మీ  నోట
దురసుతనవం మర ఎకసవమైవందేమి? ఈయన
ఎవరనుకనసర?  గసూతప-1  సట్టిట్  ఆఫీసర్ గ
శక్షణ  నమితతవం  మన  ఆఫీసుక  వచాల్చిర
ఈయన.  మీర  కాదు,  నలావంట  జిలాల
ఆఫీసరలవందరసూ  కూడా  ఆయన  మవందు
కూరల్చినే  యోగయత  లేనవాళలమే,

అరస్థిమమైవందా?" అనసర. 

కరణాకర్   మఖవం  తెలలబడివంద.  అతను
తలవవంచకొన  పతవీణ   వదద్దక  వళిళ్ళ  'సర
పతవీణ ' అనసడ. 



అసలు బాధ:

ఉపాధాయయులు: పరక్షలొచేల్చిససూతనసయ ! సిలబస్ అవంతా ఐపోయివంద!  ఇక పనవంతా మీదే!

          ఇపప్పాడ మీకమనస పతశసలువంటే అడగవండి,  నేను పరిషాసరాలు చెబతాను.

కొవంట పిలాల డ: ఎవందుక సర్, మీర ఇవంత బాధ పడతార? ఇవంత శతమ పడే బదులు, కవలవం ఆ
 పతశస పపర ఎకసడ పితవంటవతోవంద చెపత సరిపోయేదగ?!
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పతకసనే  ఉనస  ఉదయగి  ఒకడ  "ఏమిట  నీ
సవంబోధన-  'పతవీణ  సర్ '  అనల"  అనసడ.

అకసడనస వాళళ్ళవంతా  గొలుల న నవాత్వర. 

"కొవండ అదద్దవంల చినసదగ కనబడినవంత
మాతాప్రాన అద నజవంగ చినసదెమై  పోదు.  వయకిత
యొకస  యోగయతాయోగయతలస  ఆ  వయకిత
వసుకనస  దుసుత లను  బటట్టి
నరర్ణయివంచకూడదు.

మటట్టిపొర  కతమిమ్మనవంత  మాతాప్రాన,  అవందరసూ

రాయి  అనసవంత  మాతాప్రాన,  మాణికయవం
మాణికయవం  కాకవండా  పోదు.  ఇనసళసూళ్ళ
మనతో  కలసి  ఉనస,  ఈ  పతవీణ గరి
గొపప్పాతననస  మనవం  ఎవత్వరవం
గురితవంచలేకపోయావం  చసూడవండి,  అద
మనవందరిక  చెవంప  పెటట్టి  అవాత్వల"  అనసర
పతధాన ఆఫీసరగర.

"అటల  అనకవండి-వర  అవకాశలేమీ  లేక,

పొటట్టి  గడవక,  గయరజీల పనచేసుత నస  నక
ఇకసడికి  వచేల్చి  అవకాశనసచాల్చిర  మీర.

ఆనడ  మీర  కాపాడకవండా  ఉవంటే  ఈ
మొకస ఇవంత పెదద్దగ అయేయద కాదు.  నేను
మీక  ఎలలపప్పాటక  కస్కృతజుజ్ఞాడిగ  ఉవంటను"

అనసడ  పతవీణ,  సహజ  సిద ర్ధమమైన  తన
సహస్కృదయవంతో.
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లవంకె బివందెలు
రచన : ఉవండాప్రాల రాజశవం, సిదద్దపట, మదక .

సిరికొవండను  పరిపాలవంచే  చవందద్రభానుడ
మవంచి రాజు.  పతజల కషట్టిసుఖాలను గురితససూత
సమసయలస తక్షణవం పరిషసరివంచేవాడ. 

అయిత  కొనస  యేళళ్ళగ  రాజయవంల  కరవ
తావండవిసతవంద.  ఏ  వారానకి  ఆ  వారవం,

పతజలక  సరిపడా  ఆహార  పదారాస్థి లను
గప్రామాలక  సరఫరా  చేయటమౌతనసద.

ఖజానలన ధనమవంతా ఖరల్చియిపోయివంద-

కషాట్టి లల  ఉనస  పతజలక  మరి  కొదద్ద
నలలపాట  ఆహార  సౌకరాయలు

కలప్పావంచేవందుక సరిపోయేవంత ధనవం మాతతవం
ఉనసద.  తరాత్వత కషట్టిమే..

'ఈ సమసయను ఎలా అధగమివంచాల?'  అన
ఆలచివంచి ఒక నరర్ణయానకి వచాల్చిడాయన. 

గప్రామాలక పవంప  ఆహార ధానయల  సరఫరా
తక్షణవం నలపి వసడ.  వారవం తిరిగ  సరికి
అనస  గప్రామాలలనసూ  కషాట్టి లు
ఎకసవయాయయి.  పతజా  పతతినధలవంతా
మహారాజుతో  మొర  పెటట్టి కనసర:

గప్రామాలల పరిసిస్థితిన మనవి చేసుకనసర. 
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చవందద్రభానుడ అవందరినీ కూరల్చిమనసడ.

"మన రాజయ ఖజాన అవంతా ఖాళ
అయియవంద.  పతసుత తానకి  పొరగు  రాజయవం
నువండి  ఆహార  పదారాస్థి లు  తెపిప్పావంచాను.

తీసుకెళళ్ళవండి"  అవంటసూ  వాటన  అవందరిక
పవంచాడ.  "ఇపప్పాట వరకూ ఎలాగ ఒకలాగ
నగుగ్గకొచాల్చిను.  ఇకపెమైన  నేను  అశకత డిన.

రాజయమవంతటక సరిపడే ఆహార పదారాస్థి లను
ఇకసడినువండి  పవంపలేను  క్షమివంచవండి"  అన
చెపప్పాకొచాల్చిడ.

దావంతో  పతజా  పతతినధలవంతా
నవత్వరపోయార.  'ఇపప్పాడెలాగ?'  అన
గుటకలు మిద్రవంగర.

రాజుగర  కొనసగివంచార:  "మా
వవంశచారవం  పతకారవం  పతతి  రాజూ  తమ
వారసుడికి చెబతసూవచిల్చిన రహసయవం ఒకట
ఉనసద.  పటట్టి భిషేక  సమయవంల  మా
ననసగర  కూడా  నక  చెపాప్పార:  'మన
గప్రామాలలన  చెరవలు  అనసవంటలనసూ
లవంకెబివందెలు దాగి ఉనసయి' అన.  

ఈ భసూమిలపల ఉనస సమసత  సవంపదలపెమైన
హకస  పతభువలదే;  కానీ  ఈ  కషట్టి
సమయవంల  నేను  ఆ  సవంపదన  మొతాత నీస
జాతికి  అవంకితవం  చేయదలచాను.   మీ మీ
ఊరి  చెరవలల  ఆ  లవంకె  బివందెలునస
సస్థి నలను మీర గురితవంచగలరమో చసూడవండి.

ఆ  సమమ్మన  మీర  వాడకోవండి.   మీక
దొరికిన  లవంకె  బివందెలలన  సమమ్మవంతా  మీ
గప్రామానదే!"  చెపాప్పార. 

పతజలవంతా ఆతస్కృతగ చెరవల దగగ్గర చేరార.

మరసట రజు ఉదయవం నువండే చెరవలల
తతవత్వకాలు  మొదలయాయయి.  తతవిత్వన
మటట్టినవంతా కటట్టిక పోసర పతజలు.  వారవం
రజులు గడిచే  సరికి  అనస   చెరవలలనసూ



కొతతపలల                                                         56                                                        నవవంబర్ 2017

పెదద్ద పెదద్ద గువంతలు ఏరప్పాడాడ యి. 

చెరవలు బాగ లత అయిత అయాయయి;

కటట్టిలుకూడా బాగ బలషట్టివంగ అయినయి.

కానీ లవంకె బివందెలు మాతతవం ఇవంకా ఎవత్వరిక
దొరకలేదు.  అయిత  ఎవందుకనో  మరి,

అకసమ్మతత గ వానలు మొదలయాయయి. భార
వరాషలక  చెరవలనీస  నవండి,  మరవలు
పారాయి. 

ఇపప్పాడివంక  లవంకె  బివందెలకోసవం  చెరవలు
తవత్వడవం  వీలు  కాలేదు.  మహారాజు
చవందద్రభానుడ పతతి గప్రామానక ఒక బివందెడ
బవంగర  నణాలు  పవంపాడ.  "చెరవలు
మనక  ఏనటకెమైన  ఉపయోగపడే

లవంకెబివందెలు.  వాటన  జాగతతతగ
చసూసుకవందావం.  పూడిక  తీసిన  చెరవలు
ఎకసవ  నీళలన  ఆపతాయి;  మన  అవస-

రాలకోసవం మరివంత నీటన అవందుబాటలకి
తెసత యి.  బావలల  నీళళ్ళ  మరినస
ఊరతాయి.  ఇదగ,  ఇపప్పాడిక ఈ డబబ్బాన
పెటట్టి బడిగ  పెటట్టివండి.  ఎవరికి  వార
వయవసయవం  చేసి,  బవంగర  పవంటలస
పవండివంచవండి. ఇకపెమై మన బవంగరానస మనమే
పవండివంచకవందావం!" అవంటసూ.

ఆ  ఏడాద  సిరికొవండల  బవంగర  పవంటలు
పవండాయి.  రాజుగరి ఖజాన మళళ్ళ పొవంగి
పొరలవంద. 

"చెరవలల నజానకి లవంకె బివందెలవంటసూ వర
ఏమీ లేవరా;  కానీ చెరవలు పూడిక తీసి,

గటల  బాగు చేసుకొన ఉవంచిత, అటల  నవండిన
చెరవలు  బవంగర  పవంటలు  పవండిసత యి.

అదీ రహసయవం"  అన చెపప్పాకనసర పతజలు.

"మన రాజుగరి తెలవి మహా గొపప్పాద"  అన
అవందరసూ ఆయనస పొగడతలతో మవంచెతాత ర!
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ఒకస సుగుణవం
కథనవం, సౌజనయవం: శమతి ఓలేట శశకళ

రవంగడ  ఓ  గజదొవంగ.  దొవంగతనలే  వస్కృతిత,
పతవస్కృతత లు  వాడికి.  రక్షకభటలక
దొరకకవండా  తిపప్పాలు  పెడతసూ,  పతజలక
నదద్ర లేకవండా చేసుత నసడ. 

ఒక  రకవంగ  చసూసత  అవసరమే  ఆ
యువకడిన దొవంగగ మారిల్చివంద అనచల్చి.

అతను  చకసగ  చదువకవంటనస  రజులల
తవండిద్ర పోయాడ;  కటవంబ భారవం మొతతవం
అతన తలపెమై  పడివంద;  సవంపాదన మారాగ్గలు

గగనమయినయి.  సరిగగ్గ ఆ సమయవంలనే
అతనకి ఒక గజదొవంగతో ససహవం కదరివంద.

దొవంగదారి  పటట్టి డ;  పషసలవంగ  ధనవం
సవంపాదవంచాడ.  వాడి సవంపాదనన చసూసిన
తలలకి  అరస్థిమమైవంద-  కొడక  దారితపాప్పాడన.

అయిన ఆమ ఉదాసనవంగ ఉవండిపోయివంద
తపప్పా,  కొడకన  సవంససరివంచడానకి
పతయతిసవంచలేదు. 

అవి  పవండగ  రజులు.  ఊర  అవంతా

 తెలుగు జానపద కధ
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సవంబరాలల  మనగి  ఉవంద.  ఇళళ్ళ
దచకోవడానకి చాలా అనువమైన  సమయ వం.

రాతిద్ర  తమిమ్మదగవంటల  పాప్రావంతాన  ఒక
సవంపనుసడి  ఇలుల  దచకొన,  ఇవంట
కపప్పాలమీదనువంచి  పారిపోతసూ  ఉనసడ
రవంగడ.  అనుకోకవండా  వాడి  కాలు
జారివంద!  దొరల కవంటసూ  పోయి  ఒక
దేవాలయ  పాప్రావంగణవంల  పడాడ డ.  ఆ
పడటవంల వాడి కాలు బణికివంద;  మోకాళల
దకసపోయాయి.  అయిన  వాడ  పడిన
చోట  చకటగ  ఉవండటవం  వలలనో  ఏమో,

ఎవరసూ వాడిన గమనవంచలేదు.  

ఆ సమయవంల మహాతమ్మడొకాయన గుడిల
భాగవతవం  చెబతనసడ.  "భగవవంతడిన
శరణుజొచిల్చిన వాడికి ఇక దు:ఖవం ఉవండదు.

సవంపూరర్ణ  శరణాగతి  మనషిన  అనస
బవంధాలనువండి  విడదల  చేసుత వంద.."

అవంటసూ.  

రవంగడికి దొవంగతనలు నేరిప్పాన గురవ వాడికి
ఏనడో చెపిప్పా ఉనసడ: "ఎటట్టి పరిసిస్థితలలనసూ
నీతి  బోధలు  జరిగ  పతదేశలక  వళళ్ళదుద్ద "

అన.  అయిన  అసవంకలప్పాతవంగ  కొనస  నీతి
వాకాయలు,  ఇలా  వాడి  చెవిన  పడాడ యి.

అటల వంట   మవంచి  సవంగతలు  జీవితవంల
ఏనడూ  విన  ఉవండన  రవంగడికి  అవనీస
అదుద్భుతవంగ అనపివంచాయి! 

కొవంత  సపటకి  పతవచనవం  పూరతయివంద.

జనలు  ఇళళ్ళక  వళిళ్ళపోయార.  ఎవత్వరసూ
లేన  జాడ  చసూసి,  రవంగడ  మలలగ
కవంటకవంటసూ  ఆ  మహాతమ్మడి  దగగ్గరికి
పోయాడ.  వాడిన  చసూసి  ఆదరవంగ
నవాత్వడాయన.  రవంగడ  ఆయనతో  "
అయాయ!  అనుకోకవండా  నేను  ఇవాళల  మీ
పతవచనవం  వినసను.  భగవవంతడికి
పాపాతమ్మలు,  పణాయతమ్మలు  అనే  తడా
లేదనసర.  ఎవర శరణాగతి చెవందత వారిన
ఆయన  అనుగతహిసత డనసర.  నజమేన?"

అన అడిగడ.

ఆయన  తల  ఊపతసూ  "పూరితగ  నజవం
నయన!  కానీ  ఆయన  అనుగతహవం
కావాలవంటే  మనలన  దురగ్గణాలను
వదలపెటట్టి ల" అనసడ. 
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రవంగడ గటట్టిగ నవిత్వ,  ఆయనతో  "సత్వమీ!

న  పర  రవంగడ.  నేనక  పెదద్ద  దొవంగను.

రాతిద్రళళ్ళ  పతజలస  దచకవంటను;  పగట
పూట  జూదగస్కృహానకి  వళిళ్ళ  జూదవం
ఆడతాను;  ఇషట్టివం వచిల్చినపప్పాడలాల  సరాయి
తాగుతసూ  విలాస  జీవితవం  గడపతాను.

విపరతవంగ  అబదార్ధ లు  చెపాత ను.  మీర
చెబతనస  పతకారవం  చసూసత  మరి  నలావంట
దుషట్టి డిన  దేవడ  కూడా  ఉద ర్ధరివంచలేడనస
మాట!" అనసడ. 

"అవంత  నరాశ  అవసరవంలేదు  నయన!

చివంత పడనకసరలదు.  నీ ఈ దురగ్గణాలల ఏ
ఒకసదానమైడ్న్నాన దెమైవవం కోసవం ఒదులుకోగలవా,

నువత్వ?" అన అడిగడ మహాతమ్మడ.

"మిగతావవీ  ఒదులుకనే  అవకాశవం  లేదు
సత్వమీ,  నక-  కానీ  ఒకస  అబదార్ధ లస
మటక  మానేసత ను.  నజవం  చెపాప్పాలవంటే
అబదార్ధ ల  వలల  నక  వసుత నస  లాభవం  ఏమీ
లేదు;  నజవం  చెపప్పాడవం  వలల  నకొచేల్చి  నషట్టివం
కూడా ఏదీ లేదు" అనసడ రవంగడ, కొదద్దగ
ఆలచివంచి.

"అద చాలు నయన!  భగవవంతడ ననుస
చలలగ  చసూసత డ.  ఈ  రజునువండి
ఎలలపప్పాడూ  సతయమే  పలుక!"  అనసడ
మహాతమ్మడ.

"భగవవంతడి  మీద  పతమాణవం  చేసి
చెబతనసను- ఈ రజు నువండీ ఎలలపప్పాడూ
సతయమే  మాటల డతాను"  అన  ఆయనక
మాటచిల్చి, వడలపోయాడ రవంగడ. 

తరవాత  కొదద్ద  రజులక  వాడ  రాజుగరి
ఖజానక కనసవం వసడ! ఖజాన నవండగ
బవంగర  నణాలు,  నగలు  కపప్పాలు
కపప్పాలుగ పడి ఉనసయి.  ఎకసడా ఎలావంట
అలకిడీ లేదు.

'ఇవంత  సమమ్మను  తీసుకెళళ్ళటవం  వస్కృధా.

మొతతవం  ఎతత కెళత  భటలనువండి
తపిప్పావంచకోవటవం కూడా కషట్టిమౌతవంద'  అన
ఆలచివంచి,  వాడ  కొనస  బవంగర
నణాలను,  నగలను  మసూటగటట్టి
తీసుకపోబోతసూ,  తలుప పతకసగ ఓ  పఠవం
మీద  ఉవంచిన  బవంగర  పెటట్టినకదానస
చసూసడ.  దానస  తెరిచి  చసూసత  ధగధగ
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మరససూత కనపివంచినమై, నలుగు వజాప్రాలు!

వాటలవంచి కూడా రెవండివంటన తీసి జబల
వసుకొన,  చపప్పాడ  చేయకవండా  బయటకి
నడిచాడ రవంగడ.

వనకిస తిరిగి వచేల్చిటపప్పాడ కూడా వాడికి
కావలవాళళ్ళవత్వరసూ  ఎదురపడలేదు  గనీ,

తను  వసిన  కనసవం  పరిసరాలలనే
అపరిచితడొకడ కనపడాడ డ.  చసూసవందుక
వాడూ ఓ చినసపాట దొవంగలాగ ఉనసడ-

వాడ రవంగడిన  ఆపతసూ  "ఎవర నువత్వ?
ఇకసడికి ఎలా వచాల్చివ?  ఏవంచేసవ?!"  అన
అడిగడ గదద్దససూత.
"నువత్వవరసలు,  ననుస ఆపవందుక?"  ఒకివంత

భయవంగను, ఒకివంత కోపవంతోటీ పతశసవంచాడ
రవంగడ.

"నీలాగ నేనసూ ఒక దొవంగను. కనపివంచటేలదా?

మరాయదగ నువత్వ దచకనస దానల సగవం
నకివత్వ.  లేకపోత  ఇపప్పాడే  అరిచి
రాజభటలస  రపిప్పాసత ను!"  బదరివంచాడ
వాడ.

"సరలే,  ఈ  సమమ్మల  నీదీ  ఒక  సగవం!

సరన?  ఇక  అరవక.  కావలవాళళ్ళ
వసుత వంటర.. చపప్పాడ చేయకవండా బయట
పడదావం ఇదద్దరవం!" అనసడ రవంగడ వాడితో
చేతలు కలుపతసూ.

తోడదొవంగలు ఇదద్దరసూ చకచకా కనసవంలవంచి
బయటపడి, రవంగడి ఇలుల  చేరకనసర.

ఇచిల్చిన  మాట  పతకారవం  రవంగడ  తను
దచకొచిల్చిన  సమమ్మను  రెవండ  సమాన
భాగలు చేసడ.  నీక ఏద  కావాల అద
తీసుకో,  రెవండవద  నద.  తీసుకనసక  ఇక
వనుతిరిగి చసూడకవండా వళిళ్ళపోవాల.  నీక-

నక ఇక ఏలావంట సవంబవంధమసూ ఉవండదు"
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చెపప్పాసడ. 

వాడ ఒక భాగనస ఎవంచకొన అకసడినువండి
సవంతోషవంగ వళిళ్ళపోబోయాడ.

రవంగడ వాడిన ఆపి-  "ఈ సమమ్మలు కాక
నేను ఇవిగ,  ఇవంకో రెవండ వజాప్రాలు కూడా
తెచాల్చిను-  అకసడినువండి.  ఒకట నీక,  ఒకట
నక.  సరిపోయివంద.  ఇక  వళళ్ళ!"  అన
వజాప్రాలు రెవండూ వాడికి చసూపి,  ఒక వజాప్రానస
వాడి చేతిల పెటట్టి పవంపివంచాడ.

తరాత్వతి  రజు  ఉదయానేస   రాజభటలు
రవంగనస  ఇవంటన  చటట్టి  మటట్టి  అతనస
బవంధవంచార.  సతత తో  సహా  రాజుగరి
మవందు పతవశ పెటట్టి ర.

"నువత్వన  రవంగడివి?  మా  కోశగరానకి
కనసవం వసిన దొవంగవ నువత్వన?"  అడిగర
రాజుగర.

రవంగడ  తల  ఊపాడ.  "నేనే  రవంగడిన.

ఖజానక కనసవం వసివందీ నేనే" అనసడ.

"వీడ ఎతత కెళిళ్ళనవి  మొతతవం  దొరికాయా?"

కోశధకారిన అడిగడ రాజు.

"ఇవంకా  చాలా  ఉవండాల  పతభసూ!"

పటట్టికనవందససూత చెపాప్పాడ కోశధకారి.

"ఏవం  చేసవ  మిగిలనవాటన?"  రాజు
అడిగడ రవంగడిన.

రవంగడ ఒకస క్షణవం ఆగడ- "అవి మీక
దొరకవ.  మొతాత నక  శక్ష  నక  వయవండి"

అనసడ తాపగ.

"ఎవందుక దొరకవ?"  అడిగడ రాజు.  "నీ
తోడదొవంగలతో  పవంచకొన  ఉవంటవ.

అవంతగ?  వాళలనీ  పటట్టి కవంటవం!  ఎవర
వాళళ్ళ? ఎకసడవంటర?" గరిజవంచాడ.

"ఒకసడే ఉనసడ- అయిన వాడెవడో నక
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తెలదు-  సతత న  మేమిదద్దరవం  సమానవంగ
పవంచకనసవం" చెపాప్పాడ రవంగడ.

సభల అధకారలవంతా నవాత్వర. 

"నీ తోడదొవంగ  ఎవర నీక తెలదా?  ఒర,

మరాయదగ  వివరాలు  అవందవంచ,

పతభువలవారికి  కోపవం  తెపిప్పాసత  ఏమౌతవంద
నీక తెలదు" హచల్చిరివంచాడ కోశధకారి.

"నేను అబదార్ధ లు చెపప్పానన పతమాణవం చేసను.

అబద ర్ధవం ఆడను.  నజవంగనే వాడెవర నక
తెలదు" అనసడ రవంగడ.

"దొవంగట!  అబదార్ధ లు  చెపప్పాడట!

నీతిమవంతడ!!" వటకరివంచారొకర.

"పతభసూ!  వీడిన మాక అపప్పాగివంచవండి.  నజవం
కకిససత వం!"  ఆవశవంతో  ఊగిపోయాడ
కోశధకారి.

"అవసరవం  లేదు.  ఎవరకసడ-  మా
మవందరవంల  మసూలగ  ఒక  మసూట
ఉవంటవంద-  దానస  తీసుకరవండి!"  భటలస
ఆదేశవంచార రాజుగర.

నజవంగనే  రాజమవందరవంల  ఒక  మసూట

కనబడివంద.  భటలు  దానస  తీసుకొచిల్చి
రాజుగరి మవందు పెటట్టి ర.

"ఇదేగ?  నీ  తోడ  దొవంగతో
పవంచకనసద?!"  వటకారవంగ నవిత్వ,  "దీనస
కూడా  కలుపకొన  లకస  సరిచసూడవండి!"

కోశధకారిన ఆదేశవంచాడ రాజు.

"ఇద  మీకెకసడ  దొరికివంద?"  రాజుగరిన
పరిశీలనగ  చసూసి  ఆశల్చిరయవంతో  నోర
తెరిచాడ రవంగడ.

అవంతల కోశధకారి లకస చసూసి చెపాప్పాడ-

"ఇవంకో మసూడ వజాప్రాలువండాల పతభసూ!" అన.

రాజుగర  రవంగడితో  కఠినవంగ  "నువత్వ
దప్రాహివి,  అబదార్ధ లకోరవి  కూడా!  మిగిలన
రెవండ వజాప్రాలసూ ఏవి?" అనసడ.

"పతభసూ!  మసూడ  వజాప్రాలు!"  సరిచేసడ
కోశధకారి.

"లేదు-  నేను  తీసుకెళిళ్ళవంద  రెవండే  వజాప్రాలు!

నేను  అబదార్ధ లు  చెపప్పాను!  రెవండ  వజాప్రాలస
అకసడే పెటట్టిల వదలేసి వళళ్ళను!" మొవండిగ
అనసడ రవంగడ.
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"ఒకటే దొరికివంద. ఇవంకా నువత్వ ఎతత కెళిళ్ళనవి
మసూడ  వజాప్రాలు  రావాల!"  అరిచాడ  ఒక
భటడ.

"వీడిన  మాక  అపప్పాగివంచవండి  పతభసూ!

అనసవంటనీ  కలపి  కకిససత వం!"  కోపవంగ
అరిచాడ  కోశధకారి.  సభల  వాళలవంతా
"అవను! అవను!" అన అరిచార. 

"అవసరవం లేదు.  ఇదగ,  మరొక వజద్రవం!  ఇక
మీర  దొవంగిలవంచిన  రెవండ  వజాప్రాలనసూ
తక్షణవం  మాక  సమరిప్పావంచవండి!"  తన
జబలనువండి  ఒక  వజాప్రానస  తీసి  ఇససూత
కోశధకారిన ఆజాజ్ఞాపివంచార రాజుగర.

నోటమాటరాన కోశధకారి బితతరపోయాడ.

తల  వవంచకొన  నలబడిపోయాడ.

అకసమ్మతత గ  సభల  నశర్శబద్దవం
అలుమకనసద.

భటలు  కోశధకారిన  సదా  చేసత  మిగిలన
రెవండ వజాప్రాలసూ బయటపడాడ యి.

"గదె  కివంద  పవందకొకస,  మన  ఈ
కోశధకారి!  ఇలావంట  ఇవంట  దొవంగలను

క్షమివంచకూడదు. ఇతనకి పదేళల కారాగర శక్ష
విధసుత నసవం" తీరప్పానచాల్చిర రాజుగర.

నరార్ఘావంతపోయిన  సభికలక  సవంగతి
యావతసూత  వివరివంచార  రాజుగర-  "ఈ
రవంగడ దొవంగ అయిన నజవంగ సతయవాద.

కొనసళళ్ళ  కితతవం  మన  గుడిల
గురవగరిచిల్చిన  పతవచనవం  వినసక,  వీడి
మనసు కరిగివంద. 'మిగిలన తపప్పాలు ఏవమైన
చేసత నుగనీ,  అబద ర్ధవం  మటక  ఆడన'న
పతమాణవం చేసడ ఇతను!  ఆ సమయవంల
నేను  మారవషవంల  అకసడే  ఉనసను;

నటనువండీ ఇతనస గమనససూత వచాల్చిను! 

నజవంగనే  వీడ  అబదార్ధ లు  ఆడటవంలేదన
గతహివంచాను.  వాడిన  పరక్షివంచేవందుక,  మన
ఖజానక వాడ కనసవం వయబసూననపప్పాడ,

ఆ మారాగ్గనస కూడా సుగమవం చేసను. 

దొవంగిలవంచి  బయటకి  రాగనే  వాడికి
ఆగవంతకడిగ  ఎదురెమై,  తోడదొవంగ  వషవం
వసివందీ,  ఇవంటకి  వళిళ్ళ  వాడితో  వాటలు
పెటట్టి కనసదీ  కూడా  నేనే.  ఆ  సమయవంల
కూడా  వాడ  మాట  నలుపకొన,  సతత న
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సమానవంగ  పవంచి  ఇచాల్చిడ.  వాడ
దొవంగిలవంచివంద రెవండ వజాప్రాలేనన నక ఆ
సమయవంలనే తెలుసు! 

ఇక కొదద్ద కాలవంగ మన ఖజాన లకసలల
తడాలు  వసుత నసయి..  కోశధకారిల
నజాయితీ  కొరవడివందన  అనుమానవం
ఉవండివంద.  రవంగడిన  సకగ  చేసుకొన,

అమసూలయమమైన  వజాప్రాలను  రెవండివంటన
దచకోబోయి,  అడడవంగ  దొరికిపోయాడ
మన ఇవంటదొవంగ!..  ఇపప్పాడిక ఈ రవంగడికి

శక్ష విధవంచాలస్సా ఉవంద" అగర రాజుగర.

అవందరసూ ఆసకితగ చసూసర.

"నజాయితీగల  రవంగడిన  మన  ఖజానక
మఖయ కాపలా అధకారిగ నయమిసుత నసవం.

కాలావంతరవంల  మనక  కోశధకారి  కూడా
అయేయ  అవకాశనససత వం.  అతనకి  ఈ  శక్ష
నేటనువండే  అమలులకి  వసుత వంద"

పతకటవంచార రాజుగర.

సభికలవంతా హరషధాత్వనలు చేసర. ఈసరి
ఆశల్చిరయపోవటవం రవంగడి వవంతయివంద.

"ఒకస  దురగ్గణవం  దసూరవం  చేసుకవంటేనే
భగవవంతడ  తనకి  ఇవంతట  అవకాశవం
ఇచాల్చిడే,  మరి  పూరితగ  సనమ్మరగ్గవం
అవలవంబివంచి,  సవంపూరర్ణవంగ  శరణాగతి
చెవందత  మరెవంత  కస్కృపావరషవం  కరిపిసత డో
కదా!"  అనపివంచివంద  వాడికి.   సవంతోషవంతో
కనీసళళ్ళ పరయవంతమమై చేతలు జోడివంచాడతడ.

ఆ  క్షణాన  అతనల  మొదలమైన  పరివరతన
అతనస  ఆదరర్శపాప్రాయుడయిన  పరనగ
మారిల్చివంద!
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పదాలస వతికి పటట్టి కోవండి!
శుకత డ, భసమ్మసురడ, నరదుడ,చెవిటవాడ, ఫినయిల , సహసవం, దయాయలు, మజిజగ, పెళిళ్ళ, 
వాయపారి, మానవతత్వవం, పరక్ష, బొమమ్మలు, గౌరవవం, బవంగరవం, గొపప్పా, వసవంత, కోపవం,బావిల, మోసవం, 

పిలలలు:- ఈ పదాలనీస కితవంద పటట్టికల దాగునసయి-నలువగ, అడడవంగ, వాలుగ, కితవంద నువండి పెమైకి 
-ఎటపడిత అట! వాటన వతికి వాట చటసూట్టి గువండాప్రాలు గీయవండి!

వవం గ మ డ దు ర న యయ గ హ స కో
న ర పె శు ర త సవం వ బవం బొ పవం న
భ న గౌ గొ కత మో డ మ లు యయ ద లు
స పప్పా ల ల ళిళ్ళ డ రి తత్వవం బొ ఫి లు వి
చె వి తి వా డ వాయ వ బవం కో గ జిజ మ
బా యయ హ ర పా న గ జిజ భ కో మా న

లు డ రి రవం మా పప్పా స సమ్మ త పె వవం గ

ఫి వా పా భ కత సమ్మ సు న క్ష ర ప త

న ళిళ్ళ వాయ త న ర డ సవం జిజ మ పప్పా గొ

యి ర ఫి తత్వవం డ లు రవం హ ళిళ్ళ పె వవం రవం
ల పె బా క్ష వ మమ్మ త స గ శు పా గ
గ త వి ల ళిళ్ళ బొ కో త న క్ష పవం బవం
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పదరవంగవం-94
1 2 3 4

5 6 7

8 9

10

11 12 13 14

15 16

1. వయొలట్ కలర్ తెలుగుల. (5)

5. ‘దేవడ కి సతస లవంగవం’ . (3)

6. మొదలు లేన కమమ్మగ. (2)

8. మారనే మారమ. (2)

9. చేతికి వసుకనే రివంగు. (3)

10. జాలరలు వసద. (2)

11. తిరనళలల ఎకసవండి! గువండద్రవంగ తిరగవండి! (6)

15. రాయలసమ చెమట, తిరగబడి చినసగ 
అయియవంద. (2)

16. పలలలల దొరిక మతత  పానీయవం. (2)

అడడవం-నలువ ఆధారాల సహాయవంతో 
ఈ గడలను నవంపగలరమో 
చసూడవండి.   నవంపిన పదరవంగనస, 
కవలవం పోసుట్టి కారడ పెమై  రాసి, మాక 
అవందేటల  పవంపవండి.  మీ బడి పర, 

తరగతి, మీవాళల  ఫోను నవంబర  
తపప్పాక రాయవండి. 

సరెమైన సమాధానవం రాసి ఎవంపికెమైన 
మగుగ్గర పిలలలక  కొతతపలల - 96 న  
బహుమతిగ పవంపిసత వం!

1. మన జాతీయ గయవం. (5)

2. పొగర మోత తనమే, మరలా. (3) 

3. మొదట సగవం లేన జాతీయత. (2)

4. విదేశీయుల హాలవీన పవండగల వాడే కాయ. (3)

7. దెబేబ్బా; మరలాగ. (2)

9. అనేక మవందన పొటట్టిన పెటట్టి కనస నీళల విరచనల వాయధ. (3)

10. ఉనస ఊరొదల వర ఊరికి వళిలపోవటవం, అనవంతపరవం 
జిలాల ల ఒక ఊర. (3)

12. చిహసవం,  ఇవంకో రకవంగ. (2)

13. తిరగబడిన కటసమ ల అవంతవం లేదు. (2)

14. దీనస దీనతోటే తీయాల. (2)

అడడవం

నలు
వ



 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బజ్యేసంకు వార నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారర్జీల"గా పపతిసార 
రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ 
కటట్టకసండి-  నరగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాట్ట కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసట్టజి రర 50  అదనసం)

1 2011 Set 11 11 220

2 2012 Set 12 12 240

3 2013 Set 7 3 175

4 2014 Set 10 403 250

5 2015 Set 7 914 175

6 2016 Set 8 1178 200

7 2017 Set 6 (పపసుస తసం) 1550 150

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకర్కెడకర్కెడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసట్టజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారర్జీల కలపి)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుట్ట లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటట్టటసం చాల 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకర్కెసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుర్కెన పన కూడా 
లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



  మమంచిపుససకమం:

రషష్యన్ జానపద కథల
 84 పేజీల  , 100 రర    . పపతులకు సమంపపదమంచమండ   : అనిల్ బతుస ల   Ph: 9676365115

ఇరవవ  ఎవర గపన్  రషష్యన్ కధలల్ని పిలల్లలకోసమం తెలగులోకి  తెచచ్చార  , అనిల్  బతుస ల   . పపతి కథతోట
మరచ్చాపోలేని సోవియట  బొమమ్మల   ! అనల్ని చలా బాగునవన   .

• ఒక బుజజ్జి  పిచచ్చాక  . పేర పూడక  . అద చలా మమండద  . పిలల్లకి  ఎవవ్వరర
భయపడనకక్కరల్లదని  దాని  నమమ్మకమం  . దానికి  బుదద్ధి  వచచ్చామందుకు  ఏమం
జరగమంద  ? మాకికమంగోరక్క రాసిన కధ.

• "నళల్ల దెయష్యమం దగగ్గరకు పోకు  " అని చెపప్పాడు అనల్ని  . "పోనులే అనల్ని  " అమంద చెలల్ల  . అయిన 
పోయిమంద  . అపుప్పాడేమవమంద  ? అలెకోకయ్ తొల్ సోసయ్ కధ   - "అనల్ని చెలెల్లళల్ల ".

• పనల్నిమండు నలలర కలసి ఒకేసార వచచ్చాయి  , ఓ పప కోసమం  . ఎమండా కాలమంలోనే మమంచ కూడా
వచిచ్చామందనమాట  . అదెటల్ల  ? శామరష్యల్ మరార్షాక కధ.

• తమమ్మడని మసల మమంతపగాడు ఎతుస కెళల్లపోతే మర  , కాపడాలకమంద అనేల్నిగా  ? యావ గెనిల్ని
షవరరర్ట్స్ కథ.

• వమండ గటర మేక కాలతో ఎకక్కడతడతే అకక్కడ రతల్నిల  , వజాజ్రాల పడతయి  . మర పపకి,
తతకి ఎనిల్ని దొరకినవ  ? పవల్ బజోవ  కధ.

• దొమంగ కుకక్క పప కొనల్ని రొటరలనల్ని తినేసస  , మమంతజ్రాల మసలమమ్మ ఏడురెకక్కల పువవ్వనిచిచ్చామంద.
ఒకోక్కరెకక్కతో ఒకోక్క వరమం కోరకోవచచ్చా  . మర పప ఏమం కోరకుమంద  ? వాలమంతిన కతమేవ
కధ.

మిగత కథల గురమంచి చెపేప్పాకి చోటు లేదు  . ఎవరకి వాళల్ల  నేరగా చదువకోవాలకమంద.
చకక్కని పుససకమం  . సాగబీకని అనువాదమం  . చదవిన పిలల్లలల్నిలాల్ల  మాయాలోకమంలోకి ఎతుస కెళల్ల అదుద్భుతమవన
ఇరవవ కథల సమంపుటమం   . వీలెవనమంత తవ్వరగా సమంపదమంచకోవాలకన మమంచి పుససకమం!
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